Technisch Informatieblad

Coridecor Start hecht- en grondlaag
Productnaam:
Coridecor Start hecht- en grondlaag
Eigenschappen:
Coridecor Start is gemakkelijk verwerkbaar en vermindert onregelmatigheden in de ondergrond. Door zijn groot
hechtvermogen kan de fijne uitvlakmortel Coridecor Start aangebracht worden op vrijwel iedere ondergrond. Het product
hardt redelijk snel uit en heeft een hoge mechanische weerstand; het zorgt voor een perfect gladde en reguliere basislaag.
Coridecor Start is hitte bestendig.
Coridecor Start wordt gebruikt bij restauratie, renovatie of nieuwbouw, al of niet om bestaande bepleisteringen uit te
vlakken. Het product kan tevens dienen als onderlaag voor minerale verven en decoratieve afwerkingen. Coridecor Start
corrigeert onregelmatigheden in grondmortels.
Toepassing:
Coridecor Start is een gebruiksklare witte uitvlakmortel op basis van zuivere vette kalk, met toevoeging van marmerpoeder,
geselecteerde silicen en additieven die een goede hechting en verwerkbaarheid bewerkstelligen.
Dankzij de hoge dampdoorlaatbaarheid, typisch voor kalk, is Coridecor Start een ideale onderlaag voor allerlei decoratieve
marmerafwerkingen en minerale verflagen.
Technische gegevens:
- Soortelijk gewicht: 2 kg/ltr.
- pH: > 12.
- Verharding: 3 uur na het aanbrengen, afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en vochtigheid.
- Korrelgrootte: maximaal 0,5 mm.
Voorbehandeling ondergrond:
De ondergrond moet zuiver zijn, vrij van stof, loszittende delen, vetten etc.
Verwerking:
Coridecor Startis een hecht- of grondlaag die gebruikt wordt op elke synthetische ondergrond, op gipskarton of op
onregelmatige minerale structuren en cement. Het product vormt een basislaag voor het aanbrengen van decoratieve
kalkverven of marmerafwerkingen.
Coridecor Start kan zowel binnen als buiten worden toegepast, bij temperaturen tussen + 5° C en + 35° C. Wanneer de
ondergrond behandeld is met een impregneermiddel wordt overleg met onze technische dienst aangeraden.
Coridecor Start wordt aangebracht in 2 lagen, in kruislingse bewegingen met een plakspaan tot dat een glad oppervlak
wordt verkregen.
De totale dikte van de Coridecor Start-laag bedraagt 1 à 3 mm.
Polijsten met een zuivere plakspaan of afwerken met een opwrijfspons; hierbij het oppervlak eventueel licht bevochtigen
met water d.m.v. een plantensproeier.
Verbruik:
Ca. 2 à 2,4 kg/m².
Verpakking:
5 & 25kg/emmer.
Veiligheid:
Huidcontact vermijden door middel van handschoenen, beschermende arbeidskleding en oogcontact vermijden d.m.v.
veiligheidsbril. Bij contact met de huid onmiddellijk spoelen met veel water en arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen
houden.
Bijzonderheden:
In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden
worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten.
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in
verband met de toepassing ervan.
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