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SL A960 VARIO
EGALISATIEMIDDEL IN PASTAVORM

VOORDELEN

- Uitstekende hechting

- Ideaal voor egaliseren in dunne lagen

- Geschikt voor alle ondergronden

- Voor kleine oppervlakken

- Geschikt voor verticale aplicatie

- Oplosmiddelvrij

- Spanningsarm

- Uitstekende hechting

- Ideaal voor egaliseren in dunne lagen

- Geschikt voor alle ondergronden

- Voor kleine oppervlakken

- Geschikt voor verticale aplicatie

- Oplosmiddelvrij

- Spanningsarm

PRODUCT

SL A960 VARIO een niet-zelfvloeiend, gebruiksklaar

egaliseermiddel voor de uitvoering van een dunne

egalisatielaag. Laagdikte: 0.5 - 2 mm.

TOEPASSINGEN

SL A960 VARIO is geschikt voor het nivelleren van oude

lijmresten, houtvezelplaat in renovatie, houten trappen,

oude tegels, metaal, parket, cementdekvloer en het

herstellen van trapneuzen. SL A960 VARIO kan bedekt

worden met de volgende vloerbekledingen: pvc, tapijt,

linoleum, rubber en tegelvloer.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens DIN 18365

voorbereid zijn. Vooral permanent droog, zuiver, scheurvrij,

druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond

mag op het moment van de plaatsing de volgende waarden

niet overschrijden:

- Cementdek- & betonvloer: 2,0 cm-%

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

- Houten vloer: 7,0-11,0 %

Voorbehandeling 

- Bestaand tegelwerk: Losliggende tegels fixeren,

reinigen, grondig naspoelen en laten drogen.

- Oude lijmresten: Alle niet-hechtende delen verwijderen.

- Oud parket: Loszittende delen vastnagelen, was en

vernis verwijderen (schuren).

- Houtvezelplaat: De panelen (min. 19 mm dik) met tand en

groef, verlijmd en met schroeven bevestigen op de oude

ondergrond.

- Metaal: Ontvetten, alle roest verwijderen en

neutraliseren.

 

Verwerking: Oproeren vóór gebruik. Niboplan D 155

gladstrijken met een vlakspaan, bij de neergaande beweging

de gewenste dikte (max. 2 mm) bepalen door de vlakspaan

enigszins schuin te houden. Nooit water toevoegen aan het

product.

Inzetbaarheid

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen.

Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, tegels.
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ALGEMEEN  

Bij twijfel over de ondergrond, kunnen wij u altijd ter plaatse

gepast adviseren. Tijdens droging dient tocht en direct

zonlicht vermeden te worden.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd,

uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden

verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID 

SL A960 VARIO is houdbaar tot 12 maanden na

productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele

verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID 

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht

en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en

het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie. 

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op

bostiksds.thewercs.com

Verpakking Artikel nummer EAN code
Emmer á 22 kg. 30615597 4008373130399

Technische kenmerken

Basis pasteuze massa

Kleur grijs

Verbruik ca. 1,6 kg /m² /mm laagdikte

Verwerkingstemperatuur van +10°C tot +30°C

Beloopbaar na ca. 8 uur

Verdere bewerking na ca. 24 uur

Geschikt voor

zwenkwielen

ja, vanaf 1 mm.

Geschikt voor

vloerverwarming

ja

GISCODE D1

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en
65% RV.

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)162 4291 000
 +32 (0)9 255 17 17


