
Mycoflex 251
Eéncomponentige, universele primer voor voegafdichtingsmaterialen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN Eéncomponentige universele primer op polyurethaanbasis

TOEPASSINGSGEBIEDEN Gebruiksklare grondering (primer) voor voegafdichtingen op zuigende ondergronden voor Mycoflex
producten

VERWERKINGSINSTRUCTIES Verwerking: Mycoflex 251 is een gebruiksklare primer (grondering) voor voegafdichtingen op zuigen-
de ondergronden. De verwerking gebeurt met een zachte kwast. De voegflanken moeten draagkrach-
tig, droog, zuiver als ook stof-, olie- en vetvrij zijn. De grondering moet volledig en volzat in de voeg-
flanken indringen. Het is aanbevolen om de voegen af te plakken en direct na het gladstrijken van het
voegafdichtingsmateriaal de tape te verwijderen. Het verbruik van de primer is afhankelijk van de
diepte van de af te dichten voeg en van de zuigkracht van de ondergrond.
De wachttijd tussen de grondlaag en het aanbrengen van het voegafdichtingsmateriaal bedraagt bij
20 °C minimaal 1 en maximaal 6 uur.
Na een langere wachttijd dient er opnieuw een grondlaag aangebracht te worden. Bij temperaturen
onder 10 °C moet de beluchtingstijd met min-stens 2 uur worden verlengd.

Opmerking: In elke verpakking zit een kleine hoeveelheid zeefmoleculen in de vorm van kleine,
bruinachtige balletjes. Zorg ervoor dat deze niet ook verwerkt worden.

Veiligheidsrichtlijn: Bij de verwerking van zowel de grondering Mycoflex 251 als van het voegaf-
dichtingsmateriaal moet er worden gelet op de gevarenaanduidingen en veiligheidsaanwijzingen op
de verpakking.
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TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen
Dichtheid g/cm³ ca. 0,9
Vastestofgehalte vol.-% 24,5
Viscositeit mPa·s 30 bij 20°C en 50% rel. luchtvochtigheid
Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ 8 ≤ 30 lucht-, ondergrond- en materiaaltemperatuur
Verbruik1) ca. 20 - 25 afhankelijk van de aard van de ondergrond
2) g/m² ca. 80 - 120 afhankelijk van ondergrond en toepassing
Wachttijden (beschikbaar tot) uren ca. 1 - 6

Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve
vochtigheid.

1)
Komt overeen met ca. 40 - 50 m voeg per liter
2) Als hechtingsverbeteraar voor reactieve harscoatings

Kleur geelachtig
Leveringsvorm 1 liter fles, 3 stuks per doos; 10 l jerrycan
Opslag In ongeopende originele verpakking vorstvrij bij koele (onder 20°C) en droge opslag 6 maanden

houdbaar.
afvalverwijdering Wegwerpverpakkingen volledig legen. Raadpleeg ons informatieblad "Lege transport- en verkoop-

verpakkingen terugnemen". Op verzoek sturen wij u deze graag toe.
EU-verordening 2004/42
(Decopaint-richtlijn)

RL2004/42/EG All/j (750 g/l) < 750 g/l VOC

Veiligheidsinstructies
Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht. GISCODE: PU50

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffen-
de bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd
door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit
het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers
die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van
de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land.
Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste
technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer
worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2200010922]
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