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E M U L C O
Beschrijving

Toepassing

Eigenschappen

Emulco is een gebruiksklare, koud verwerkbare bitumenemulsie.

• Waterdicht maken van structuren in beton of hout.
• Bescherming tegen de gevolgen van infiltratie en insijpeling van water.
• Koude impregnatie alvorens een bitumineus waterdichtingssysteem aan te
brengen.

EMULCO
Uitzicht
Volumemassa bij 20°C (indicatieve waarde)
Vaste stoffen (indicatieve waarde)
Vlampunt (ASTM D 56)
pH

Verpakking

Verbruik

Donkerbruine vloeistof
1000 kg/m3 (1 g/cm3)
40%
onontvlambaar
-10

Bussen van 25 kg (andere verpakkingen mogelijk op aanvraag).

Het verbruik is afhankelijk van de aard van het gebruik en van de ondergrond.
Indicatief verbruik: op ruwe en absorberende oppervlakken: tot 250 g/m²
op gladde oppervlakken: gemiddeld 150 g/m².
Opslag: het product blijft stabiel gedurende een opslagperiode van ± 9 maanden,
in de originele verpakking, goed gesloten, bij positieve temperaturen en uit de
zon.
Emulco beschikt evenwel over anti-vries eigenschappen, waardoor het mogelijk
is het product gedurende enkele dagen te bewaren bij een temperatuur van
0°C.

SOPREMA nv behoudt zich het recht voor, in functie van de evolutie van de kennis en de technieken, zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten
te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.
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Verwerking

Voorzorgen

Kwaliteits-

controle

Alvorens Emulco te gebruiken, het product goed homogeen maken door het
in de bus om te roeren. Het gebruikte gereedschap dient goed zuiver te zijn
en vrij van resten van solventen, daar deze de emulsie zouden kunnen breken.
Emulco wordt aangebracht met borstel, verfrol of pistool op een ondergrond
in beton, hout, bitumineuze bedekkingen, asfalt enz... die ontdaan zijn van alle
losse deeltjes. Zeer droge en absorberende ondergronden dienen vóór het
aanbrengen bevochtigd te worden om een goede hechting te garanderen.
Volledig laten drogen alvorens de waterdichting aan te brengen.
Reinigen van gereedschap:
- onmiddellijk: met water
- droog: met solventen op basis van petroleum (bijv. White Spirit, Xyleen).
Verwerken bij temperaturen boven 5°C.

Na ieder gebruik de verpakking goed sluiten.
Onontvlambaar product.
Niet inslikken.
Resten niet in de gootsteen uitgieten.
Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

SOPREMA hecht het grootste belang aan de kwaliteit van haar producten.
Daarom wordt de norm ISO 9002/CEN 29002 certificering toegepast.
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