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RD-REPAIR FIBER
Reparatieproduct voor daken bij alle weer

PRODUCTPROFIEL
OMSCHRIJVING :

Solventgedragen, ééncomponentig reparatie- en waterdichtingsproduct voor
daken op basis van acrylaatpolymeren en vezels. Uiterst geschikt voor de
onmiddellijke herstelling van lekken in o.a. daken, leidingen en dakgoten. Het
product kan bij alle weer worden toegepast.

KENMERKEN :

De bekomen film is uiterst elastisch en waterdicht

ONDERGRONDEN : Geschikt voor de meeste ondergronden zoals asfalt, bitumen, polyester en
zink. Niet op nieuw beton aanbrengen.
SYSTEEM :

1 laag RD-REPAIR FIBER rechtstreeks aan te brengen op de ondergrond

VERWERKINGSGEGEVENS
VOORBEREIDING
ONDERGROND :

De ondergrond dient volledig zuiver te worden gemaakt door middel van een
harde bostel en vervolgens met een natte spons.

VERWERKINGSCONDITIES :

Het product kan tevens bij vries- en regenweer worden verwerkt.

APPLICATIEMIDDELEN

Borstel, of plekspaan

VERDUNNING :

RD-THINNER RR

REINIGING :

RD-THINNER RR

VERBRUIK :

1 à 2 L/m²

BIJZONDERHEDEN :

Het gereedschap onmiddellijk na gebruik grondig reinigen
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TECHNISCHE GEGEVENS
UITZICHT :

Zijdeglans

KLEUREN :

Grijs

DENSITEIT

Ongeveer 1.06

VASTE STOF :

Gewicht : ongeveer 55 %
Volume : ongeveer 50 %

VOS GEHALTE:

Max 420g/L

VLAMPUNT :

> 21 °C

VISCOSITEIT :

150 – 200 P (Brookfield 20 Rpm)

DROOGTIJD :

24 uur

VERPAKKING :

1 L – 5 L – 20 L

BEWARING :

12 maanden, indien verwijderd van elke warmtebron

VEILIGHEIDSGEGEVENS
R 10

Ontvlambaar.

R 66

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

S 02

Buiten bereik van kinderen bewaren.

S 23

Damp/spuitnevel niet inademen

S 46

In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

S 51

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

De veiligheidsfiche is beschikbaar op aanvraag

Deze technische fiche is naar ons beste weten en kunnen opgesteld. De vermelde gegevens dienen
slechts als een richtlijn voor de gebruiker. Hieruit kan op geen enkele wijze enige vorm van garantie
worden afgeleid.
Deze technische fiche vervangt eventuele voorgaande versies.
RD-COATINGS ZI DE LA FAGNE · Rue Ernest MATAGNE 19 · B 5330 ASSESSE
tél.: +32(0) 83.23.38.02 · Fax: +32(0) 83.23.38.03 · URL: www.dothee.com · E-MAIL: info@dothee.com

