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Nibogrund E 30 PLUS
EPOXY VOCHTSCHERM

VOORDELEN

- oplosmiddelvrij

- hoge hechtkracht

- geschikt voor vloerverwarming

- oplosmiddelvrij

- hoge hechtkracht

- geschikt voor vloerverwarming

PRODUCT

Bostik Nibogrund E 30 Plus is een oplosmiddelvrij, 2-

componenten epoxy vochtscherm.

TOEPASSINGEN

Nibogrund E 30 Plus is geschikt voor het afsluiten van

restvocht tot maximaal 4,5 % in beton- en

cementdekvloeren.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens de richtlijnen

van DIN 18365 droog (max. restvocht 4,5 % CM), vlak, zuiver,

scheurvrij, trek- en drukvast zijn.

Voorbehandeling: De ondergrond moet volgens geldende

voorschriften tegen (van onderaf) drukkend water

geïsoleerd zijn. Raadpleeg altijd de voorschriften van de

fabrikant van de dekvloer.

Mengen: Hars- en hardercomponent zijn in de originele

verpakking in de juiste mengverhouding op elkaar

afgestemd. B-component (kleine emmer) volledig bij A-

component (grote emmer) voegen en grondig

mengen – met een trage elektrische menger (200 rpm) – tot

een egale geelachtige kleur ontstaat.

Aanbrengen: Aanbrengen met een lijmkam of een

lamsvachtroller. Bij het aanbrengen met een lijmkam, moet

in ieder geval nagerold worden, zodat een optimale

ondergrondbevochtiging en een sluiting van de poriën

bereikt wordt.

Als vochtscherm moet Nibogrund E 30 Plus tweemaal

aangebracht worden. Na de eerste keer aanbrengen is een

tussen droogtijd van 16 tot max. 24 uur nodig. Aansluitend

volgt de tweede keer aanbrengen dwars op de richting van

de eerste keer. Daarna het oppervlak met droog kwartszand

S409 gelijkmatig instrooien.

Overtollig zand, op zijn vroegst 16 tot 24 uur verwijderen

met een industriële stofzuiger.
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Kleur   Verpakking Artikelcode
beige kit 8 kg emmer comp A: 30602702

comp B: 30602703

OPSLAG EN STABILITEIT

Tegen vorst beschermen in de originele en gesloten

verpakking. Gedurende 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

Technische kenmerken

Basis epoxyhars

Soortelijk gewicht 1,1 g/cm³

Mengverhouding comp. A:B = 2:1 gewichtsdeel

Potlife ca. 30 min. bij +20°C

Verwerkingstemperatuur Tussen +18°C en +25°C, niet

onder 15°C (materiaal- en

ondergrondtemperatuur)

Aanbrengen lamsvachtroller of lijmkam B2

Verbruik primer: ca 200 g/m²

vochtscherm: ca 500 g/m²

voor 2 lagen

Begaanbaar op zijn vroegst na 16 uur

(afhankelijk van de

ondergrond,

omgevingstemperatuur en

luchtvochtigheid)

Belastbaar vanaf 24 uur (afhankelijk van

de ondergrond,

omgevingstemperatuur en

luchtvochtigheid)

Geschikt voor rolstoelbelasting ja, (volgens DIN 68131)

Geschikt voor vloerverwarming ja - bijbehorende richtlijnen

volgen

Reinigen vóór uitharden: Cleaner 14 of

aceton

GEV-EMICODE EC 1 plus R zeer emissie-arm

GISCODE RE 1

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  +31 (0) 73-6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


