Technisch Informatieblad

Strikocem Easyseal
Productnaam:
Strikocem Easyseal
Eigenschappen:
Gebruiksklare damp- en waterdichte afdichting voor stucwerk, beton en bakstenen ondergronden.
Kleuren:
Wit en zwart
Toepassing:
Strikocem Easyseal is geschikt voor het afdichten van Strikocem pleistersystemen en Strikotherm gevelisolatiesystemen
welke onder en ter plaatse van maaiveld worden aangebracht. Onder het maaiveld de Easyseal beschermen met Strikocem
Noppenfolie. Dit conform BA-richtlijn 1.9: 'Richtlijn voor stukadoorswerk onder en ter plaatse van het maaiveld'.
Voorbehandeling ondergrond:
Eventueel voegwerk dient platvol en doorgestreken te zijn aangebracht en elke defect in het oppervlak dient hersteld te zijn.
Ondergrond:
Het oppervlak dient schoon, deugdelijk, vrij van stof, vrij van vocht aan de oppervlakte en vrij van roerende delen te zijn.
Verwerking:
Easyseal niet in vochtige omstandigheden aanbrengen, noch in omstandigheden waarin dit te verwachten is voordat
Easyseal heeft kunnen opdrogen. Easyseal mag niet worden aangebracht op ondergronden waarvan de temperatuur lager
dan 7°C ligt of in omstandigheden waarin de omgevingstemperatuur lager ligt. In bepaalde omstandigheden is het
voornatten van beton of metselwerk bevorderlijk zodat deze vochtig is, echter vrij van vocht aan de oppervlakte om het
uitdampen te behelpen.
Vanwege de grote variëteit aan ondergronden en omstandigheden is het aanbevolen altijd de hechting in het specifieke
werk te toetsen op een proefvlak alvorens over te gaan tot gehele uitvoering. Easyseal kan aangebracht worden d.m.v. een
kwast of roller.
Indien vereist kan het component verdund worden met 10% water. Men moet altijd rekening houden met het aanbrengen
van een vereiste diktelaag.
Easyseal dient in 2 lagen te worden aangebracht in een totale droge diktelaag van 0,6 mm. De 2 lagen dienen kruislings te
worden aangebracht. Alvorens de tweede laag aan te brengen dient de eerste laag droog aan te voelen. De droging is
afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse, maar duurt gemiddeld 1 uur. De tweede laag dient binnen 24 uur te worden
aangebracht. Nadat alle lagen zijn aangebracht behoeft het oppervlak een minimale rustperiode van 4 dagen voor
eventuele diktemetingen. Bij ongunstige omstandigheden dient deze periode verlengt te worden.

Verbruik:
Ca. 1 - 1,2 liter/m².
Verpakking:
5 en 10 ltr emmers.
Opslag:
Bewaar Easyseal in een dichte verpakking bij temperaturen tussen de +5°C - +30°C. Bescherm Easyseal tegen vorst en
direct zonlicht.
Veiligheid:
Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen
afdoende te beschermen. Indien Easyseal in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water
(ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.
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Bijzonderheden:
Bouwdelen die niet met Easyseal worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het
aanbrengen verwijderen. Het bijmengen van niet voorgeschreven toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken
beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.
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