
PRODUCT OMSCHRIJVING
Multifunctioneel Vloeibaar Rubber - is een hoogwaardig,
universeel toepasbare één component bitumen reparatie- en
afdichtingscoating op waterbasis. Voor het langdurig lucht-
en waterdicht maken van minerale, houten, metalen en
bitumen oppervlakken. Voor het afdichten, beschermen en
repareren van verschillende materialen en ondergronden.
Met zijn goede hechting op vrijwel alle ondergronden is dit
product voor iedere professionele vakman en doe-het-zelver
dé beste keuze op het gebied van afdichting en bescherming.

Watergedragen, oplosmiddelvrij
UV-bestendig
Hoog polymeergehalte
Gebruiksklaar
Scheuroverbruggend en blijvend flexibel
Hoogstandvermogen
Naadloze doorharding
Te verwerken met roller, kwast en airless
Makkelijk verwerkbaar
Zeer goede hechting op bitumen, mineralen ondergron-
den, hout, kunststof, metaal en isoleerplaten.
Uitstekende hechting van spack, stuc en anhydriet sys-
teem en op MVR en LDR

PRODUCT VOORDELEN

o.a. vloeren, muren, naden, voegen, doorvoeren en
constructiedelen. 
Zowel binnen- en buitentoepassingen zoals kelder-
afdichtingen, dakgoten, buisdoorvoeren, kozijnaanslui-
tingen, kimnaden, maaivelddetails en platte daken. 
Tuin-, vijver- en zwembadbouw.

APPLICATIEGEBIEDEN

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
Multifunctioneel Vloeibaar Rubber - het product is op
waterbasis, niet toxisch, VOC-vrij en daardoor vriendelijk voor
de gebruiker en voor het milieu. Daarnaast is het product UV-
en chemicaliënbestendig. Verkrijgbaar in emmers van 5, 10
en 20 kg. Op dit product geldt een productgarantie van 10
jaar. Goed bestand tegen hoge en lage temperaturen.



Volume 1 pakket/doos 1 pallet

5 kg ... emmers ... emmers

10 kg ... emmers ... emmers

20 kg ... emmers ... emmers

Houdbaarheid: 12 maanden bij vorstvrije opslag

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Zie het veiligheidsinformatieblad. 

VERWIJDERING
Emmers mogen in de container. 

TECHNISCHE GEGEVENS
(bepaald bij +20C, 50% relatieve vochtigheid)

WERKVOORBEREIDING
Oppervlakken moeten stevig, schoon, vetvrij en droog zijn en
tevens het materiaal goed doorroeren (ca. 10 min.). Grote
scheuren of openingen in het oppervlak eerst goed
dichtmaken. Alle naden en scheuren vooraf voorbehandelen
met Geotex.
. 

LEVERING EN OPSLAG

APPLICATIE
Verwerken bij temperaturen boven 5°C.  Materiaal gelijkmatig aanbrengen met behulp van een kwast, roller of airless met
een minimale laagdikte van 2 mm. Uitharding zal direct na voltooiing van het aanbrengen beginnen. Binnen 24 uur zal het
Multifunctioneel Vloeibaar Rubber, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en weeromstandigheden, volledig zijn
uitgehard.

De gegevens in dit informatieblad zijn laboratorium resultaten, welke kunnen variëren in de praktijk en dus geen garantie bieden voor een specifieke eigendom. Bovendien zijn
er verschillende mogelijke combinaties gebruikt, die niet allemaal afzonderlijk worden benaderd. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hem of haarzelf
te overtuigen van een bepaalde vereiste. Specifieke resultaten kunnen niet gegarandeerd worden door de vele variaties die mogelijk zijn bij de applicatie. Individuele
experimenten om specifieke eisen te waarborgen, worden sterk aanbevolen. 

TYPISCHE APPLICATIES

https://www.baushield.com/producten/geotex/

