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Béton ciré klaar voor gebruik
Klei- en rotscoating

Fabrikant

CLAYLIME sprl
Monplaisirlaan, 77
BE 1030 BRUSSEL
België

Samenstelling en eigenschappen

Voorgekleurde pasta, klaar voor gebruik, samengesteld uit klei, steenpoeder, silicaten, een VOS-vrij polymeer
bindmiddel, water en een natuurlijk pigment uit het ClayLime-assortiment.

Voordelen

Wonderstone blijft zoals het is in de gesloten emmer meer dan 48 uur.

Bestemming

Afwerkingspleister voor vloeren, binnen- en buitenmuren, werkbladen, meubels, badkamers en douchewanden. voor
vloeren, binnen- en buitenmuren, werkbladen, meubels, badkamers en douchewanden.

Karakteristieken

Applicatie in 2 lagen van 1-2 mm / laag, op elk oppervlak of object dat glad, schoon, droog en ontvet is en op de juiste
manier is voorbereid (zie hieronder). Voorzie altijd een PrimerPro grip als primer.

Classificatie

Familie 1 - klas 7b2 - Brandclassificatie M0.

Samenstelling / uiterlijk

Reologie-gecontroleerde pleister met hoge hechting en weerstand, polymeer bindmiddel minder dan 10%. Pasta getint
in de kleur van het gekozen pigment.

COV

Niet toepasbaar.

Packaging

Kit voor 8-10m² : 18kg voorgekleurde pasta klaar voor gebruik.

Droogtijd
(bij 20°C en 65% HR)

Tenminste 4 uur in open lucht; droogtijd afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de ideale temperatuur voor
toepassing is tussen 10 en 20°C.

Opbewaring

6 maanden in gesloten origineelverpakking
Te bewaren bij temperaturen vorstvrij, droog, beschut tegen warmte.

Gereedschappen

Afgeronde RVS gips met stucwerk, coatingmes, spons.

Toepassingsvoorwaarden

overeenstemmend met DTU 26.2

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond/oppervlakte moet stevig, schoon, volledig droog, stabiel, trillingsvrij, barstvrij, vetvrij, en vrij van alle
stoffen, die en hechting kunnen verminderen. De oppervlakte moet van gelijkmatige absorptie zijn. Altijd de hechtlaag
PrimerPro toepassen voor de Wonderstone.
Ondersteunt onderhevig aan trillingen, kans op scheuren, etc. vooraf worden afgedekt met een lijmlaag waarin een
PVC-net is geïmpregneerd, zelf bedekt met een tweede dunne laag tegellijm.
Melige ondergronden, op basis van gips of anhydrietcement, moeten van tervoren met een fixeerprimer worden
behandeld, voor het toepassen van de Wonderstone hechtlaag PrimerPro.
Wonderstone neemt de mechanische eigenschappen van de ondergrond waarop hij wordt toegepast.

Voorbereiding van het product

Open de emmers, meng de gekleurde pasta goed met een mechanische mixer tot een glad mengsel, laat een paar
minuten staan en breng aan.

Toepassingen

Zie instructies
1ste laag : de eerste laag van max. 1 mm met een spatel aanbrengen; onvolkomenheden herstellen. Laten drogen tot
het product niet meer aan de vinger kleeft.
2de laag : een zeer dun laag aanbrengen en direct met de pleister licht hellend gladstrijken. Dring er niet op aan om het
oppervlak niet te 'verbranden'.
Drogen : laat volledig drogen (tussen 8 en 12 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden) vooraanbrengen van de
bescherming.
Voor grote ononderbroken oppervlakken is het essentieel om voldoende materiaal voor te bereiden om het hele
oppervlak te bedekken om af en toe kleurverschillen te voorkomen.

Hygiëne en veiligheid

Product niet geclassificeerd als gevaarlijk. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS)
De gegevens in dit gegevensblad gelden voor witte en zuivere producten. De aangegeven VOC-waarde vertegenwoordigt de waarde
van het gebruiksklare product na verven en verdunnen met de producten uit ons assortiment. We zijn niet verantwoordelijk voor
mengsels die zouden worden gemaakt met andere commerciële producten, waarvan we het feitelijke VOC-gehalte niet kennen.
Het doel van dit gegevensblad is om onze klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De gegeven informatie is
gebaseerd op onze huidige kennis. We nodigen onze klanten uit om de aanpassing van het product aan de aard en de staat van het
werk te controleren en om representatieve tests uit te voeren. ClayLime kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de
slechte voorbereiding, toepassing of onderhoud van zijn coatings of beschermingen, resulterend in een degradatie of een niet-conforme
esthetiek van de pleister. Het is aan onze klanten om te controleren of dit blad niet is vervangen of aangepast door een meer recente
editie.
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