
STAUF KWARTSZAND
Voor het instrooien van epoxyharsvoorstrijk en voor het aanlengen van egaline

Technische Datasheet

Productnummer  113200

Speciale kenmerken  vuurgedroogd
 korrelgrootte 0,4 - 0,8 mm

Toepassingsbereik  instrooien van zand op epoxyhars- primers
 instrooien van zand in scheuren
 uitrekken van epoxy-giethars
 uitrekken van egaliseermiddelen

Producteigenschappen  toegelaten bij vloerverwarming
 gelijkmatige korreling
 bevat geen fijn stof

Kleur  beige

Verbruik per m²  2,5 - 3 kg/m² bij inzanden / tot 12 kg op 25 kg egaline

Opslagvoorschriften  droog

Beschikbare verpakkingseenheden  25 kg Kunststof zak

CONTROLE VAN DE ONDERGROND
Vóór het verleggen moet de ondervloer gecontroleerd worden zoals voorgeschreven in de norm DIN
18356, DIN 18365 en of volgens de geldende nationale voorschriften. De ondervloer moet onder meer
bestand zijn tegen druk en rek, vrij van scheuren,blijvend droog, vlak, vodoende stevig aan de oppervlakte,
stofvrij en mag geen resten vertonen van hechtingwerende lagen, steengruis etc. Verder moet beoordeeld
worden op porositeit en voldoende ruwheid van het oppervlak. Bij cement-(giet)dekvloeren als bij
calciumsulfaat-(giet) dekvloeren moet nagegaan worden of deze voldoende zuigend zijn en droog.
Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid als ook de temperatuur van de ondervloer moeten gecontroleerd
worden.



VERWERKING
Voor verwerking met egalines, epoxyharsvoorstrijk en giethars de respectievelijke technische bladen van
de producten raadplegen!

AANSPRAKELIJKHEIDSVOORBEHOUD
Wat hier aangegeven wordt volgt de laatste stand van ons onderzoeks-en ontwikkelingswerk. Hierdoor
ontstaat voor ons geen enkele aansprakelijkheid daar wij geen invloed uitoefenen op de geleverde
prestaties en omdat de leginstructies nationaal en lokaal van elkaar kunnen verschillen. Hetzelfde geldt
voor de door ons gratis en vrijblijvend ter beschikking gestelde commerciële en technische adviezen. Het
is daarom aanbevolen zelf uit te zoeken en vast te stellen of de voorgestelde producten geschikt zijn voor
het beoogde doel. Deze nieuwe uitgave vervangt alle voorgaande uitgaven van onze technische fiches,
leginstructies en dergelijke aanbevelingen in verband met het gebruik van onze producten.
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