TECHNISCHE FICHE

CEM DRY COAT

üDunne afdichting
üKwastmortel
üKant en klaar
üCementgebonden

Do-it Pro CEM DRY COAT is een dunne waterdichtingslaag op basis van
cement geschikt voor waterdichtingswerken en andere
Toepassing:
Do-it Pro CEM DRY COAT wordt gebruikt voor het waterdicht maken van muren zowel van
binnen- en buitenmuren van kelders, kruipruimtes, toegangsputten, zwembaden, douches,
betonnen afvoergoten,…

Eigenschap van het product:
Heeft een zeer goede hechting
Zeer gemakkelijke verwerkbaarheid
Kant en klaar product
Met excellente hechteigenschappen

Voordelen van het systeem:
Toepasbaar op de meest gangbare ondergronden (metselwerk, snelbouw, betonblokken, gegoten
beton, cellenbeton... Niet toepassen op gipsondergronden!
Duurzaam op lange termijn. Eenvoudige afwerkinglaag aan te brengen met blokkwast
(schlammen) Kan afgewerkt worden met Do-it Pro EPOXY-COAT

Verwerkingsvoorschriften:
De ondergrond moet ontvet, stofvrij gemaakt worden, zodat deze voldoende draagkrachtig en
zuiver is. Eventuele verflagen moeten verwijderd worden met Do-it Pro Strip. Slechte voegen
worden uitgehakt en vervangen door nieuwe voegen. Uitstekende mortelresten en scherpe kanten
wegkappen zodat het oppervlak egaal is. Hoeken worden afgerond met SPEEDY 15
Lekkages dienen vooraf gedicht te worden met Do-it Pro CEM PLUG
-Voorbereiding:
Poreuze ondergronden bevochtigen met water. Vervolgens mengt men de Do-it Pro CEM DRY
COAT met ca. 5 à 6 ltr. water voor 25 kg tot een homogene en klontervrije massa. Laat Het
mengsel ca. 5 min. rusten en meng deze dan opnieuw stevig door. De mortel is dan kant en klaar
om te gebruiken
-Plaatsing:
Do-it Pro CEM DRY COAT wordt aangebracht met een brede blokkwast tot een egale laag
waarbij alle poriën dicht gesmeerd zijn. De tweede en eventueel derde laag worden aangebracht
als de voorgaande voldoende handdroog zijn.(eventueel bevochtigen met water tussen de lagen
in)
Er moet minstens een totaal dikte worden bereikt van 2mm.
Bij waterdichtingswerken dienen alle binnenhoeken voorzien van een ronding van uitgevoerd met
SPEEDY 15

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de
grenzen van onze algemene voorwaarden.De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.
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Opmerking:
Do-it Pro CEM DRY COAT wordt aangebracht in 2 of 3 lagen afhankelijk van de gewenste dikte.
Per laag kan men maximum tot 1 mm gaan. De totale dikte bij3 lagen mag maximaal 4 mm
bedragen. De minimale laagdikte bedraagt voor dichtingwerken 2 mm.

Verbruik:
1,4 kg/1mm dikte/m² per laag (2 lagen ca. 3 kg/m2)

Technische kenmerken:
Grijs of witte kleur
Op basis van cement, geselecteerde kwartszanden en speciale toeslagstoffen
Kant en klaar
Verwerkingstemperatuur +5C tot 30C
Verwerkingstijd : ca. 60 minuten
H319 : veroorzaakt ernstige oogirritatie H315 : veroorzaakt huidirritatie H317 : kan een allergische huidreactie veroorzaken
H335 : kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
P280 : beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog-bescherming, gelaatsbescherming dragen P261 :
inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden P264 : na het werken met dit product grondig wassen
P271 : alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
P272 : verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten
P305+P351+P338+P337+P313 bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie : Een arts raadplegen
P304+P340 : na inademing in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
P302+P352+P362+P332+P313+P321 :bij contact met de huid, met veel water en zeep wassen Verontreinigde kleding
uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij huidirritatie : Een arts raadplegen. Specifieke behandeling
vereist
P333+P313 : bij huidirritatie of uitslag : Een arts raadplegen
P233 : in goed gesloten verpakking bewaren
P235 : koel bewaren
P405 : achter slot bewaren
P501 : deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen
(Etikettering volgens GHS januari 2009)

Verpakking en opslag:
25 kg zakken
Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op eenvoudige vraag verkrijgbaar via info@doitpro.be

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de
grenzen van onze algemene voorwaarden.De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.
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