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TAPECRETE
ALTIN
- SILOLAK
Renovering af revner i beton

1-21
4-14

Materialebeskrivelse:

ALTIN - SILOLAK er en heldækkende asfaltlak, som er fremstillet på
basis af bitumen af høj kvalitet.

Problematik:
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Anvendelsesområde:
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Sikkerhed:
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TAPECRETE
Betonrenoveringssystem.
200 liter tromle, 1000 liter IBC palletank Ved revnedannelser i betonen skal der før udførelsen af overfladebehandlingen gennemføres en
grundig undersøgelse af konstruktionen for at fastlægge årsagen til
revnerne.
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den fremstår mat fugtig, men stadigvæk let sugende. Herefter

ALTIN - SILOLAKsvummes revnen med TAPECRETE svummemørtel, hvorefter 4-14
Materialebeskrivelse:

Anvendelsesområde:

revnen udfyldes med TAPECRETE TM fin i den endnu våde
svumning.
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Velegnet til fugtforsegling af beton såvel over som under
jordoverfladen samt til betonsiloer.
Anvendes også som rustbeskyttelse af jern- og stålkonstruktioner
samt til pande-, blik- og bølgetage.
Kun til udendørs brug.
Underlaget skal være rent og tørt. Evt. rust skal være omhyggeligt
fjernet. Påføres med pensel, rulle eller kost.
Fortynding: Mineralsk terpentin.

Forbrug:

Afhængig af underlagets beskaffenhed
På jern og stål ca. 5 - 8 m2 pr. liter.
På mur og beton ca. 2 - 5 m2 pr. liter.

Rengøring:

Mineralsk terpentin.

Holdbarhed/
opbevaring:
Emballage:

5 – 10 og 25 liter spande.
200 liter tromle, 1000 liter IBC palletank

Sikkerhed:

Sikkerhedsregler 1993: 2-1
For yderligere oplysninger: Se sikkerhedsdatablad.

TEKNISKE DATA
Farve:

Sort

Massefylde:

0,88 kg/l

Tørretid:

4 timer ved 20 oC

