IN2-WASHOUT+

TECHNISCHE INFO
Vorm

Witte vloeistof

Vlampunt

>100°C

pH (20°C)

>2

Dichtheid (20°C)

1,02 g/cm³

Water

83,7 %

Begin kookpunt

100°C

Dampspanning (20°C)

23 hPa

IN2-WASH-OUT+ is een milieuvriendelijke en budgetvriendelijke watergedragen oppervlaktevertrager met
een
uitwasdiepte van 3 mm voor positief uitgewassen beton.

Gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend

Verdunnen

Gebruik onverdund, niet verdunnen.

Verbruik

± 5m²/kg; Te veel gebruiken is niet schadelijk,
maar zal de werking niet versnellen.

IN2-WASH-OUT+ is ontwikkeld voor bulktoepassingen en
werkt het best bij grote oppervlakken. Het is geoptimaliseerd voor alle weerstypes door een geïntegreerde curing
compound en voor een betonsamenstelling met Dmax 16
mm. De reactieve bestanddelen migreren in de diepte van
het vers gestorte beton en vertragen de cementreactie.

Opslag

Bewaar tussen 5°C en 35°C, niet in direct zonlicht
en hou de container goed gesloten.

Houdbaarheid

IN2-WASHOUT+ kan tot 12 maanden bewaard
worden in de originele verpakking.

PRODUCT
BESCHRIJVING

OPPERVLAKTEVERTRAGER VOOR
POSITIEF UITGEWASSEN BETON

VOORDELEN
IN2-WASHOUT+

GEZONDHEID EN
BESCHERMING

Oppervlaktevertrager +
curing compound in één

+ Budgetvriendelijk
+ Oppervlaktevertrager en curing compound in één
+ Ecologisch (solvent vrij)
+ Beschermt tegen zon en wind

Veiligheid is niet duur, het is onbetaalbaar. Werk veilig!
Ecologisch

Beschermt tegen
zon en wind

GEBRUIKSAANWIJZING
IN2-WASHOUT+ is geoptimaliseerd voor betonsamenstellingen met
Dmax 16mm. Niet gebruiken op mengsels met te kleine granulaten.
Nivelleer het beton zonder plaatsingssporen en sproei IN2-WASHOUT+ op het oppervlak met een vernevelaar of sproeier. Laat het
beton uitharden. Uitwassen moet gebeuren tussen 12 en 24 uur
na plaatsing, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden.
Spoel het uitwassingsproduct weg met een hogedrukreiniger.

•
•
•
•

Draag handschoenen en beschermende kledij
Vermijd contact met ogen, huid of kledij.
Indien je je onwel voelt of irritatie ervaart op de huid,
ogen of luchtwegen, consulteer een dokter.
Consulteer de MSDS fiche voor gedetailleerde info.

TECHNISCHE
ONDERSTEUNING
Technische vragen? Contacteer uw verdeler.

Verbruik: ± 5m²/kg, zorg dat het volledige oppervlak goed ingespo-

Verdeler

ten is. Te veel product gebruiken is niet schadelijk, maar meer gebruiken zal de werking niet versnellen.

OPMERKINGEN EN
AANDACHTSPUNTEN
•
•
•

info@in2-concrete.com
WWW.IN2-CONCRETE.COM

Solventvrij product

Bestel online

Niet dumpen in riool, oppervlakte-, of grondwater

PDS

Bevat biociden: bronopol (INN), mengsel van: 5-chloor-

MSDS

2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en

Applicatievideo

2-methyl-2H-iso-thiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1).
Kan een allergische reactie veroorzaken.
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