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PRODUCTINFO

KEMPEROL® AC SPEED⁺
waterproofing

TOEPASSINGEN
• Als vlakafdichting in combinatie met KEMPEROL 165 vlies 

voor het vervaardigen van aansluitingen 
• Bij nieuwbouw en onderhoud 
• Voor nagenoeg alle ondergronden
• Zeer geschikt voor opgaand werk

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Snelhardend 
• Dampopen
• Scheuroverbruggend
• Wortelwerend volgens FLL-test 
• Begaanbaar voor onderhoudsdoeleinden 
• Oplosmiddelvrij 
• UV-bestendig 
• 2-componenten 
• Bruikbaar tot -5 °C omgevingstemperatuur 
• Harsbasis: MMA 
• Alkalibestendig
• Voldoet aan de hoogste ETAG 005 normen

VERPAKKING
10 kg verpakking (component A) in combinatie met KEMPEROL 
CP katalysatorpoeder (component B) toevoeghoeveelheid (zie 
tabel Harding).

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

VERBRUIK
Afhankelijk van de staat van de ondergrond: 2,5 kg/m² 
afhankelijk van de coatingdikte (zie technische informatie TI 03 
- Coatingdikte volgens regelgeving).

EIGENSCHAPPEN 
Vorm     bestandd. A vloeibaar 
    bestandd. B poeder
Kleur    betongrijs
Gebruikstijd*   ong. 15 min
Regenvast na*   ong. 35 min
Begaanbaar na*   ong. 35 min
Uitgehard na*   zie tabel Harding
Van verdere coating voor zien na* ong. 60 min
Korte tijd bestand tegen 
temperaturen van  250 °C

* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, 
luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waardes veranderd
 
HARDING
De uitharding gebeurt met KEMPEROL CP katalysatorpoeder. De 
toevoerhoeveelheid is afhankelijk van de temperatuur.

Tempera-
tuur [°C]

KEMP. CP kat.
poeder-

Hoeveelheid 
[g]

KEMP. CP 
kat.poeder-
Hoeveelheid 

[%]

Werktijd in 
container 

[min]

Regenvast/
vlak uitge-
hard [min]

-5 °C 400 4 60 min 90 min

0 °C 400 4 45 min 80 min

+5 °C 400 4 35 min 70 min

+10 °C 400 4 30 min 60 min

+20 °C 200 2 20 min 35 min

+30 °C 100 1 20 min 30 min

VOORBEREIDING
Voorbereiding ondergrond 
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 bepaalde ondergronden hoeft geen 
primer op het oppervlakte worden aangebracht. In het 
algemeen moet het primeradvies voor KEMPEROL AC Speed 
waterproofing in acht worden genomen. Bij uitvoering moet de 
oppervlaktetemperatuur 3 K boven het dauwpunt liggen. 
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Bij temperaturen onder het dauwpunt kan zich op het te 
bewerken oppervlak een scheidende vochtlaag ontstaan (DIN 
4108 - 5 Tab. 1). 

Voorbereiding 
Bij temperaturen gelijk aan of onder 10 °C wordt aangeraden de 
materialen bij kamertemperatuur op te slaan. Bij temperaturen 
boven +25 °C wordt aangeraden het materiaal tegen directe 
blootstelling aan zonlicht te beschermen. 

Mengen 
KEMPEROL AC Speed⁺ afdichting mag alleen met 
KEMPEROL CP katalysatorpoeder worden gebruikt. De 
hoeveelheid katalysatorpoeder moet aan de individuele 
materiaaltemperatuur worden aangepast (zie tabel: Harding).

GEBRUIK
De KEMPEROL AC Speed⁺ afdichting wordt door de KEMPEROL 
CP katalysatorpoeder in offset geplaatste KEMPEROL AC Speed⁺ 
afdichting en KEMPEROL 165 vlies geproduceerd. 

Aansluitpunten bij deur- en vensterelementen enz. 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. 

Standtijd van meer dan één dag: reinigen van het werkbereik 
met KEMCO MEK reinigingsmiddel. 

Voldoende ontluchting is noodzakelijk. Wordt KEMPEROL 
AC Speed⁺ afdichting in slecht ontluchte buitenomgevingen 
gebruikt, moet eventueel voor de noodzakelijke lucht-
uitwisselingshoeveelheden door middel van extra technische 

ontluchting worden gezorgd om een volledige harding te 
verzekeren. De bijbehorende voorschriften moeten worden 
gevolgd. Beschermende kleding (gasmasker met filter A.P2, 
beschermende handschoenen, beschermingsbril) moet worden 
gedragen. Gereedschappen onmiddellijk na gebruik reinigen 
met KEMCO MEK reinigingsmiddel. Handen reinigen.

OPMERKING
Let op de volgende technische informatie: 
TI 21  Beoordeling ondergrond 
TI 22  Verwerking van KEMPEROL/KEMPERDUR AC producten 
TI 33  Verwerking van KEMPEROL AC Speed/ AC Speed⁺   
 afdichtingen bij temperaturen onder +5°C

BELANGRIJKE INSTRUCTIES
Bij gebruik van KEMPEROL AC Speed⁺ afdichting is 
explosiebescherming voor werkapparatuur noodzakelijk. 
Bij de productie van de afdichting gelden de "toepassingsregels" 
in de geldige versie resp. de voor de betreffende ambacht 
geldige "Regels der techniek" en "Stand der techniek". 
Chemicaliënbestendigheid zie bestendigheidslijst A-Z. 

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. 

Meercomponenten polyurethaan-, polyester-, epoxyen 
methylmethacrylatharsen reageren onder warmteontwikkeling. 
Na het mengen van de componenten mag het product niet 
langer in het mengvat blijven dan de genoemde verwerkingstijd. 
De niet-inachtneming kan tot warmte- en rookontwikkeling en 
in het extreem geval tot brand leiden.


