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PRODUCTINFO

KEMPEROL® 1K-SF
waterproofing

TOEPASSINGEN
• Als vlakafdichting, voor het tot stand brengen van 

aansluitingen en detailstructuren in combinatie met 
KEMPEROL vlies 

• Bij nieuwbouw en onderhoud  
• Voor nagenoeg alle ondergronden

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• 1 component
• Dampopen
• Scheuroverbruggend 
• Begaanbaar voor onderhoudsdoeleinden 
• UV-bestendig 
• Harsbasis: silaan-gemodificeerde polymeer
• Vochtbestendig
• Alkalibestendig
• Voldoet aan de hoogste ETAG 005 normen

VERPAKKINGEN
6,5 kg en 14 kg blik

OPSLAG
Koel, vorstvrij, droog en ongeopend opslaan. Minstens 
houdbaar: zie etiket blik.

VERBRUIK 
Afhankelijk van de staat van de ondergrond: 3,0-4,0 kg/m² 

EIGENSCHAPPEN 
Vorm     vloeibaar 
Standaard kleur   antraciet
Gebruikstijd*   ca. 30 min.
Regenvast na*   ca. 60 min.
Begaanbaar na*   ca. 12 uur
Uitgehard na*   ca. 1-2 dagen
* Metingen bij 23° - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, 
luchtvochtigheid en temperatuur worden de aangegeven waardes veranderd.

VOORBEREIDING
Ondergronden moeten droog (resterende vochtigheid in 

het beton in de bovenste 2 cm <5%), geschikt en vrij van 
hechtingsverminderende stoffen zijn en overeenkomstig 
worden voorbereid.
Bij sommige ondergronden, zoals bijvoorbeeld beton- en 
dekvloeren kan afhankelijk van de belasting van een primer 
worden afgezien. Bij beton- en dekvloeren moet erop gelet 
worden dat de rugzijde van de ondergrond niet met vocht in 
aanraking komt. Over het algemeen moet het primeradvies 
voor KEMPEROL 1K-SF Waterproofing worden gevolgd. 
Verwerking alleen bij ondergrond- en omgevingstemperaturen 
van > +5 °C.

Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur 3 K boven het 
dauwpunt liggen. Bij temperaturen onder het dauwpunt kan 
zich op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtlaag 
ontstaan (DIN 4108 - 5 Tab. 1). 

GEBRUIK
Ca. 2/3 van de KEMPEROL 1K-SF Waterproofing aanbrengen, het 
KEMPEROL 165 vlies inrollen en met 5 cm overlapping met een 
perlonroller zonder luchtbellen bewerken. Vervolgens op de 
nog vloeibare ondergrond ca. 1/3 KEMPEROL 1K-SF afdichting 
tot een volledige verzadiging aanbrengen. 

Aansluitpunten bij deur- en vensterelementen etc. met een 
hoogte van <15 cm (vanaf bovenkant laag) moeten met min. 
5 cm overlap worden gemaakt. Aansluitpunten en overgangen 
bij producten van derden moeten met minimaal 10 cm overlap 
worden gemaakt. 

WERKONDERBREKING
Bij een werkonderbreking kan binnen 24 uur direct met 
KEMPEROL 1K-SF Waterproofing worden doorgegaan. 
Onderbreking langer dan een dag: schuur het bestaande 
werkgebied grondig machinaal met schuurpapier (P80-P100).

OPMERKING
Neem a.u.b. de technische informatie TI 21 in acht. 

BELANGRIJKE INSTRUCTIES
De veiligheidsdatabladen, kenmerken van de verpakkingen, 
de gevarenaanduidingen en de veiligheidsadviezen op de 
verpakking moeten bij transport, opslag en verwerking in 
acht worden genomen. Voor de verwerking moeten de 
informatiebladen van de BG-Chemie in acht worden genomen.
Zorg tijdens en na de verwerking/uitharding voor goede 
ventilatie. Alleen voor gebruik buitenshuis. Ve
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