KUNDE – THE LOBBY

ETS EUROPE – ECO RAPID INDU SL
ECO RAPID INDU SL er et af vores innovative klima- og allergivenlige industri
produkter. Det er et hurtigt tørrende masseprodukt med høj holdbarhed. ECO
RAPID INDU SL er en selvnivellerende silikat mørtel.
FARVE: den originale farve er lysegrå. En række andre farver er tilgængelige.
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FORDELE & EGENSKABER
ECO RAPID INDU SL Miljøvenligt, lavet på silikater og genbrugsmaterialer.
EC1 PLUS CERTFIKAT
ECO RAPID INDU SL Allergivenligt, solvent frit, VOC frit og lugt frit.
ECO RAPID INDU SL Kemikalie og saltvandsresistent
ECO RAPID INDU SL Hurtig hærdning, fri for revner og krympefrit
ECO RAPID INDU SL Træd bart efter 4 timer og fuld belastning efter 4 dage
ECO RAPID INDU SL Modtagelig overfor høj belastning med stærkt slid
ECO RAPID INDU SL Blanding med sand muligt
ECO RAPID INDU SL Ingen faremærkninger
ECO RAPID INDU SL Meget høj vedhæftning, modstandsdygtigt over for tryk,
bøjning og træk
ECO RAPID INDU SL Kan bearbejdes med maskiner
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ANVENDELSES OMRÅDER
ECO RAPID INDU SL er ideel til alle beton- og cementunderlag inde i
bygninger. Den er velegnet til steder med høje mekaniske, kemiske og slidhøje
belastninger såsom gulvbelægninger til lagerhaller, produktionsområder,
garager og hospitaler. Lagtykkelse mellem 2 og 40 mm tykke kan fremstilles
med dette produkt.
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TEKNISK INFORMATION
Egenskab

Enhed og specifikation

Styrkeklasse

CT – C40 – F7 ifølge DIN EN 13813

Slidstyrke ifølge
BCA

AR 0.5

Slidstyrke ifølge
BOHME

A 22

Egenskab
Blandingsgrad
U pigmenteret
Pigmenteret
STYRKE
Trykstyrke
Bøjningsstyrke
Skridsikkerhed
Uden kvartssand
Med kvatssand

Behandlings
temperatur

Min. +5° C, max. + 45° C

Forbrug /
mængde

Omkring 1.8Kg/ m2

Massefylde tør

Omkring 1.2 kg/ dm3

Frisk morter
fylde

Omkring 2.0 kg/ dm3

Gulvtemperatur
Min. 3° C over dugpunkt
Behandlings tid
På 20° C
Ca. 40 minutter
Behandlings temp Min. +5° C, Max. +35° C
På førelses
tykkelse

2-40

Belastningsevne

Hærdning ved 20° C

Træd bart

Efter 4 timer

Let belastning

1 dag

Fuld belastning

4 dage

Udendørs

7 dage

Enhed og specifikation
Pr. 25 kg pulver
4.75 L
4.3 – 4.5 L
Ca. 40N/ mm2
Ca 8.5N/ mm2
R 10
R 12

Den anførte information ovenfor er baseret på vores erfaring.
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FORBEREDELSE AF PRODUKTET
Før belægning skal du sikre dig, at underlaget er HELT lige da vores produkter er
ekstremt selv nivellerende. Derudover skal du sikre dig, at overfladen er tør, ren og fri
for alle former for partikler. Mekanisk overfladeforberedelse som sandblæsning
anbefales.
Underlagets vedhæftningsstyrke skal være min 1.5 N / mm2. For god vedhæftning
skal betonoverfladen være tør. Underlaget skal tørres i 2 timer efter der er blevet
anført ECO PRIMER.
ECO RAPID INDU SL er hurtigtørrende og modstandsdygtig overfor slid.
Ekspansionsfuger skal benyttes ved lægning. Forbered lofter, vægge, vinduer og døre,
før du påfører produktet af frisk mørtel og beskyt mod støv og insekter.
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ANVENDELSE AF PRODUKT
UPIGMENTERET MØRTEL: Bland materialet ved hjælp af en blandemaskine. Fyld
blandebeholderen med den krævede mængde vand (4.75 liter pr. 25 kg
pulvermateriale,19%), efterfulgt af pulvermateriale. Vi anbefaler, at du bruger en
blande pallette med U- form omkring 20 cm bred under blanding.
Materialet skal blandes i 2 minutter intenst. Bland intenst i yderligere et minut
igen efter omtrent 3 minutters hviletid. Vi anbefaler brug af en DUO – MIX 2000
eller en halv automatisk mixer til store områder. Blandetid for 100kg pulver
kræver 4-6 min.
Påfør ECO RAPID INDU SL på det ECO PRIMER behandlede underlag efter
blanding og fordel ved hjælp af afretningsrive til den ønskede tykkelse. Brug en
pigget malerulle til at løsne produktet. Sørg for at malerrullens pigge er lange nok.
Belægningen skal beskyttes i mindst 24 timer.
Efterfølgende behandling og beskyttelse af belægningen; overfladen må ikke kunne
give sig i mindst 24 timer. Brug engangsovertræk til at beskytte overfladen, indtil
den er forseglet mod snavs og fugt. Vi anbefaler ECO HYDRO GLASS eller ECO
TOPCOAT MAT til ekstra styrke.
PIGMENTERET MØRTEL: Ved anvendelse af flydende pigmentpræparater skal
den krævede mængde vand reduceres til 4.3-4.5 L pr. 25kg pulvermateriale. Det
respektive pigment tilsættes blandevandet i den ønskede dosis (maks. 0.5L).
Pigmentet skal blandes intensivt i 1 minut. I tilfælde af ensfarvede gulve udføres
alle yderligere trin som beskrevet ovenfor. Til gulve med to eller flere farver bør
traditionelle værktøjer som afretningsriver, pigget malerulle ikke anvendes på
grund af mulig indflydelse på designkonceptet. Uden at bruge disse værktøjer skal
den nye mørtel fordeles med en passende murske. En luftningstid på op til 5
minutter skal opretholdes mellem slutningen af blandetiden og påføring af
materialet.
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OPBEVARING & VÆRKTØJER
VÆRKTØJER OG RENGØRING blandeapparat (boremixer eller pumpe),
murske, pigge sko, pigget malerulle, beton udjævner eller afretningsrive. Alt
udstyr skal vaskes rent og tørres før og efter påføring.
EMBALLAGE 25 kilos papir poser.
OPBEVARING 12 måneder I original indpakning og I tørre og kontrollerede
temperature. Der må ikke være under 0°C (anbefalet 10 - 25 °C). Forsegl
åbnede beholdere med det samme og brug indenfor kort tid.
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SIKKERHED
ETS EUROPE har sikkerheds data, som kan bestilles på hjemmesiden
www.ecosilicatesystems.com for yderligere information om sikkerhed under
transport, opbevaring, håndtering og bortskaffelse.
Følg instruktionerne på emballagen. Indholdet af dette tekniske datablad, svarer til
den seneste udvikling og vores applikation erfaring. Al information er baseret på
ideelle forhold og gælder derfor ikke til ethvert anvendelsesformål. På grund af
forskellige materialer, underlag og forskellige aktuelle forhold på stedet gives der
ingen garanti for kundens anvendelse. Især påtager vi os intet ansvar baseret på
disse oplysninger eller verbale udsagn. Den eneste undtagelse er, når vi kan
bebrejdes sagen fortsæt eller grov uagtsomhed. I så fald skal kunden bevise, at
han har overført alle nødvendige oplysninger fuldkommen og rettidigt til en korrekt
og lovende evaluering foretaget af ETS EUROPE.
ETS EUROPE Kunden skal teste produktets egnethed til den tilsigtede anvendelse
og formål. Vi forbeholder os ret til at ændre produktspecifikationerne på grund af
den igangværende udvikling. Bortset fra at vores generelle vilkår og betingelser er
gyldige. Dette datablad erstatter alle tidligere tekniske data om dette produkt. Det
tekniske datablad kan rekvireres på www.ecosilicatesystems.com
ECO RAPID INDU SL Det er nødvendigt at arbejde på udpegede sektioner med
samme batch (se etiket), hvis der ønskes en ensartet farve. Denne farvede
belægning er et mineral / uorganisk produkt. Produktets farver overholder ikke
farvekortet RAL.
Undgå indånding af støv, når emballagen åbnes. Beskyt hud og øjne under
blandingsprocessen. Se sikkerhedsdatabladet (MSDS) for yderligere information om
sikkerhed under transport, opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Følg
instruktionerne på emballagen.
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ECO RAPID INDU SL
EN 13813
EN 13818
CT-C40-F7-AR0,5

Selv-nivellerende industrigulv. Hærder hurtigt og spændingsaflastet med
lagtykkelse på 2-40 mm
Ild resistens

A1

Trykstyrke

C 40

Fleksibilitets styrke

F7

Frigivelse af ætsende stoffer

CT

Indholdet af dette tekniske datablad svarer til den seneste udvikling og
vores applikationserfaring. Alle andre detaljer kan bekræftes af ETSEurope. Anvendelse af vores produkter er ikke inden for vores kontrol.
Derfor kan der kun gives garanti for kvaliteten af vores produkter. Dette
tekniske datablad erstatter alle tidligere tekniske data om dette produkt.
Vores medarbejdere og / eller distributører, der går ud over
oplysningerne i dette datablad, skal have en skriftlig bekræftelse. Vi
forbeholder os ret til at ændre produktspecifikationerne på grund af den
tekniske udvikling.

ETS EUROPE
ECO SILICATE SYSTEMS
For yderligere information, kontakt venligst vores danske afdeling:
fm@ets-europe.be
jv@ets-europe.be

Head office
ETS Europe Herentaalsebaan 406 D1 2160 Wommelgem Belgium
T: +32 (0) 3 227 28 58 F: +32 (0) 3 475 16 66
E-mail: info@ets-europe.be www.ets-europe.be
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