TECHNISCHE FICHE

01MAS30950 Masterkit – 600 ml

1. Materiaalomschrijving
Masterkit is een afdichtingskit voor:
– Masterflashing
– Mastercover
– Tapgaten
– Voegen tussen EPDM en beton / metselwerk

2527

2. Producteigenschappen
Masterkit 600 ml
Basis

synthetische rubber & epdm

Gewicht

600 ml

Houdbaarheid

9 maanden

Kleur

zwart

Soortelijke massa

1,12 g/ml

3. Stockage
In het magazijn:
– Stockeer de Masterkit op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

Op het dak:
– Bewaar de Masterkit op het dak in de schaduw.
– Hou de Masterkit weg van warmte ( T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

4. Voorbereiding
– Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered
Membrane Cleaner.
– Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

5. Verwerking
–
		
–
		
–
		
–
		

Masterflashing:
– Breng een ril kit aan rondom Masterflashing.
Mastercover:
– In geval van dakrandprofiel, breng een ril kit aan bij Mastercover langs de zijde van het dakrandprofiel.
Tapgaten:
– Plaats het tapgat vol en zat in de kit en rol aan met de aandrukrol.
Voegen tussen epdm & beton / metselwerk:
– Kit de solin / het muurprofiel af aan de bovenzijde.
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6. Opmerkingen
– Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Masterkit.
– Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.
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