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Fig. 1: Schematische voorstelling van het injecteren van Grouttech 1401.
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Reiniging
Bij elke langere werkonderbreking of bij het beëindigen van de werkzaamheden moet het gereedschap worden gereinigd met water.

Veiligheidsmaatregelen
Bij de verwerking van SolidDry Inject moeten de Arbo-veiligheidsvoorschriften
van de bedrijfsvereniging en de E.G.-veiligheidsvoorschriften van
de producent in acht worden genomen.

Technische gegevens
Type materiaal
Kleur
Dichtheid(20°C)
Verbruik
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Verpakking
		
		
Opslag
		
Houdbaarheid
		
Veiligheidsmaatregelen
		
		

crème-achtige substantie
wit
± 1,0 kg/l
Injecteren:
Wanddikte		
Verbruik per meter
10 cm		
± 80 ml
11,5 cm		
± 100 ml
24 cm		
± 230 ml
36 cm		
± 350 ml
42 cm		
± 420 ml
Verzadiging ondergrond:
Afhankelijk van de porositeit zal het 		
verbruik tussen de 100 en 400 g/m²
bedragen.
worsten van 600 ml
can van 5 kg met dispenser
emmer van 15 kg
De verpakkingen beschermen tegen
zonnestraling en vochtigheid.
In een goed gesloten verpakking minimaal
24 maanden houdbaar.
Tijdens het verwerken handschoenen dragen.
Bij contact met de ogen direct met water
spoelen en een arts bezoeken.

De inhoud van dit productblad is naar beste kennis en kunde bepaald op basis van laboratorium omstandigheden. Eigenschappen en eindresultaat van het verwerkte product
worden niet gegarandeerd aangezien Grouttech niet verantwoordelijk is voor de applicatie en wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke toepassingsen werkomstandigheden ter plaatse. Wijzigingen in dit productblad worden u niet automatisch verstrekt.
Op dit productblad zijn de Algemene Voorwaarden Grout Techniek B.V. 2017 van toepassing: http://www.grouttech.eu/nl/info/41-algemene-voorwaarden.html
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