
Polyrag FRP
VEZELVERSTERKT, SNELDROGEND EN OVERSCHILDERBAAR 

VOORDELEN

- beloopbaar na 2 uur*

- laagdiktes: 1 tot 10 mm, plaatselijk tot 15 mm

- voor alle soorten werven: nieuwbouw en renovatie

- geschikt op vloerverwarming

- perfect glad oppervlak, laat direct verlijmen toe

- verpompbaar

* waarden gemeten bij 23°C, 50 % RV op normaal

poreuze ondergronden
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- verpompbaar
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poreuze ondergronden

PRODUCT

Vezelversterkt, sneldrogend en overschilderbaar

egaliseermiddel met een hoge indrukweerstand voor

binnen.

TOEPASSINGEN

Egaliseermiddel voor lokalen met intensief verkeer in

nieuwbouw en renovatie.

Mogelijke ondergronden:

Nieuwbouw

- zichtbeton

- cement dekvloer

- anhydriet dekvloer

- betonvloer

Renovatie

- oude tegelvloeren

- lijmresten

- halfsoepele tegels

- gipsplaten voor vloertoepassingen

- oude egaliseerlagen

- parket en houten ondergronden, CTB-H, CTB-X, OSB 3

platen

Polrag FRP kan bedekt worden met de volgende

vloerbekledingen: pvc, tapijt, linoleum, parket, rubber,

tegelvloer en vloerverf.

Schilderen van de egaline kan enkel indien geëgaliseerd op

betonnen ondergronden en cement dekvloeren.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens DIN 18365

voorbereid zijn: vlak, permanent droog, zuiver, scheurvrij,

druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond

mag op het moment van de plaatsing volgende waarden

niet overschrijden:

- cementdek- & betonvloer: 2,0 cm%

- cementdek- & betonvloer met vloerverwarming: 1,8 cm%

- anhydrietdekvloer: 0,5 cm%

- anhydrietdekvloer met vloerverwarming: 0,3 cm%

Voorbehandeling:

Behandeling van krimpscheuren: Krimpscheuren uitslijpen,

stofzuigen en opvullen met Eponal 342. Verplicht Zand S

409 instrooien.

Gebruik steeds de juiste voorstrijk:

- vochtige ondergronden: Eponal 336

- poreuze ondergronden: Uniprim

- weinig of niet poreuze ondergronden, tegelvloeren of

halfsoepele tegels, oude lijmresten: Primatech

- bezande asfaltdekvloeren: Nibogrund E30 PLUS

Verwerking: Met een trage elektrische mixer (max. 500

tpm), 1 zak Polyrag FRP met proper koud water tot een

homogeen mengsel verwerken. Ca. 6 liter proper water 1

zak Polyrag FRP. Het mengsel 1 minuut laten rusten en

opnieuw mengen. Geen water toevoegen na aanmaak van

het mengsel. Polyrag FRP in gebruikelijke hoeveelheden op

de vloer gieten en met een gladde spaan of een rakel

verdelen en gladstrijken met een vlakspaan. Met een

ontluchtingsrol/prikrol narollen. Een eventuele tweede laag

kan aangebracht worden zonder voorstrijk wanneer de

eerste laag al beloopbaar is maar nog niet droog. Is de

eerste laag wel al droog, dan moet opnieuw voorgestreken

worden met Uniprim 1:1 of Nibogrund G 17 1:1 verdund.
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Vloerverwarming: Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten

proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in

werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het

aanbrengen van Polyrag FRP uit (max. temp. +15°C). Start de

vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de

vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de

opstookprocedure van de fabrikant moet worden

opgevolgd.

INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen.

Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, parket, tegels,

vloerverf.

Laagdikte: 1 - 10 mm.

Ondergrond* Bostik vloertechniek binnen
Cementdekvloer Nibogrund G 17 1:1-Uniprim

1:1
Anhydrietvloer Uniprim 1:1 (droogtijd: 12 u)
Oude tegels Primatech
Oude lijmresten Uniprim • Primatech

* Bij twijfel Bostik raadplegen

DROOGTIJD

De droogtijd wordt beïnvloed door ventilatie en

temperatuur. Tocht en fel zonlicht vermijden.

OPSLAG EN STABILITEIT 

Droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar. Tegen

vochtigheid beschermen.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

Kleur Verpakking Artikelnummer
grijs 25 kg papierzak 30608162

Technische kenmerken

Basis cement, kunsthars

gemodificeerd, grijs poeder

Verbruik ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte

Verwerkingstemperatuur +15°C tot +20°C (niet onder 5°C

of boven 30°C)

Verwerkingstijd ca. 40 minuten

Beloopbaar na minimaal 2 uur

Wachttijd voor verdere

afwerking

- tapijt en tegels: 4 u*

- PVC: 6 u*

- parket, linoleum, vloerverf:

24 u*

Geschikt voor

zwenkwielen

ja, vanaf 1 mm

Geschikt voor

vloerverwarming

ja, volg de opstookprocedure

en verdere aanwijzingen

Geschikt voor parket ja

Gevaarstoffen irriterend, aanwijzingen op de

verpakking respecteren

GISCODE ZP1

GEV-EMICODE EC1 PLUS

Classificatie volgens DOP C30-F8

Waarden gemeten bij 23°C, 50 % RV op normaal poreuze
ondergronden

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  NL + 31 (0)73 6244244
 BE + 32 (0) 92551717


