
: :  SYSTEEM KIT ZWEMBAD AANLEG

Beschrijving:
Is een set met alle materialen en benodigdheden voor het zelf aanleggen van een zwembad met
glasvezel versterkt polyester.  Inclusief een starterskit met de gereedschappen.
Verkrijgbaar in set van <40 m², < 80 m² en  <120 m².

Toepassing:
Als constructiesysteem voor het zelf aanleggen van een zwembad met een glasvezel versterkt 
vloeibaar zwembadhars. Deze bekleding kan aangebracht worden op beton, chape, cement en 
snelbouwsteen. Naast het verstevigen en versterken van de ondergrond maakt deze bekleding in het
geheel waterdicht.

Gegevens bij levering:
Kleur 
Viscositeit
Soortelijk gewicht 
Houdbaarheid 
Consistentie

wit, cream wit, licht grijs, donkergrijs, pastel 
blauw NVT
1.08 gr/cm³
6 maanden in gesloten verpakking 
afhankelijk van het product

Technische gegevens:
Verbruik:
Shore:

1 kg/m² bij 300 gr glasmat
NVT

Verwerking:
De kit bevat naast de hechtingslaag ( primer) G4 ook de juiste hoeveelheid vloeibare zwembadhars 
dewelke in combinatie voor 2 lagen glasmat van 300 gr van 15 tex worden verwerkt. Vervolgens coat 
met het geheel af met één laag ingekleurde Precoat en een één laag ingekleurde Topcoat.
Mengverhouding van het hars alsook de Topcoat is 2-3% Mekp harder. Maak steeds kleine 
hoeveelheden aan, in verhouding tot de potlife. Hars kan zowel met kwast, rol aangebracht worden. 
Verwerkingstemp.: 18-25°C.
Tip: vraag onze uitgebreide verwerkingsinformatie voor meer details.

Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)
Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.
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