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PRODUCTINFO

KEMPEROL® 2K-PUR
SPEEDSHOT

TOEPASSING
Ter versnelling van de reactie van KEMPEROL 2K-PUR 
waterproofing

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Verkort proces van verharding van KEMPEROL 2K-PUR 
waterproofing

VERPAKKING
0,9 kg in kunststof fles met doseerkamer

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

VERBRUIK
Ten behoeve van bijmengen bij 1 kg KEMPEROL 2K-PUR

Temperatuur [°C] 10 ml 20 ml 30 ml

5 °C
* 21 min 15 min 12 min

** 6,5 uur 5,5 uur 5,5 uur

10 °C
* 20 min 12 min 9 min

** 5,5 uur 4,5 uur 3,5 uur

15 °C
* 16 min 10 min 7 min

** 5,5 uur 3,5 uur 3 uur

20 °C
* 11 min 7 min 5 min

** 3,5 uur 2,5 uur 2 uur

25 °C
* 10 min 6 min -

** 3 uur 2 uur -

30 °C
* 7 min - -

** 2 uur - -

 

Ten behoeve van bijmengen bij 2,5 kg KEMPEROL 2K-PUR

Ten behoeve van bijmengen bij 12,5 kg KEMPEROL 2K-PUR

* Gebruikstijd

** Van verdere coating te voorzien na

Metingen bij 23° - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, 
luchtvochtigheid en temperatuur worden de aangegeven waardes veranderd.

Temperatuur [°C] 1 scheut
(25 ml)

2 scheuten
(50 ml)

3 scheuten
(75 ml)

5 °C
* 21 min 15 min 12 min

** 6,5 uur 5,5 uur 5,5 uur

10 °C
* 20 min 12 min 9 min

** 5,5 uur 4,5 uur 3,5 uur

15 °C
* 16 min 10 min 7 min

** 5,5 uur 3,5 uur 3 uur

20 °C
* 11 min 7 min 5 min

** 3,5 uur 2,5 uur 2 uur

25 °C
* 10 min 6 min -

** 3 uur 2 uur -

30 °C
* 7 min - -

** 2 uur - -

Temperatuur [°C] 1 scheut
(25 ml)

2 scheuten
(50 ml)

3 scheuten
(75 ml)

5 °C
* - - 22 min

** - - 4,5 uur

10 °C
* - - 22 min

** - - 4,5 uur

20 °C
* 20 min 18 min -

** 7 uur 6 uur -
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EIGENSCHAPPEN 
Vorm    vloeibaar 

VOORBEREIDING
Om KEMPEROL 2K-PUR Speedshot te doseren, moet eerst de 
blauwe dop op de doseerkamer van de fles geschroefd worden. 
Daarna net zolang herhaaldelijk op de fles drukken tot zich de 
kleine doseercontainer tot de 25 ml streep gevuld is. 25 ml komt 
overeen met een scheut. 

Bij temperaturen gelijk aan of onder 10 °C wordt aangeraden 
om de materialen bij kamertemperatuur op te slaan. 

KNEEDBUIDEL
KEMPEROL 2K-PUR waterproofing volgens voorschrift in de 
kneedzak mengen en dan in een andere emmer overgieten. 
KEMPEROL 2K-PUR Speedshot met roerstaaf of langzaam al 
roerende zonder slierten in de KEMPEROL 2K-PUR mengen. 
Mengtijd ca. 1 minuut. 

PSA 
U dient beschermende kleding te dragen. Reinigen van 
gereedschappen onmiddellijk na gebruik met KEMCO MEK 
reinigingsmiddel. Handen reinigen.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES
De veiligheidsdatabladen, kenmerken van de verpakkingen, 
de gevarenaanduidingen en de veiligheidsadviezen op de 
verpakkingen moeten bij transport, opslag en verwerking 
in acht worden genomen. Voor de verwerking moeten de 
informatiebladen van de BGChemie in acht worden genomen. 

Niet in water, afvalwater of in de grond laten komen.


