TECHNISCHE FICHE
Sika® NB White
CURING VOOR VERS BETON EN MORTEL

PRODUCTBESCHRIJVING

Curing met hoge resultaten.
TOEPASSINGEN
Wegen, autosnelwegen, kanalen, kunstwerken, dunne gewelven, vloerplaten
en morteldekvloeren, afwerkingsbepleisteringen, geprefabriceerde
betonelementen en betonbuizen.
EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN
De Sika® NB White laat een beschermende film na die het beton tegen
uitdroging beschermt. De dikte van de film hangt af van de aangebrachte
hoeveelheid.
De Sika® NB White zal geleidelijk onder invloed van de
weersomstandigheden en het verkeer verdwijnen.

PRODUCTINFORMATIE
VORM

UITERLIJK / KLEUR
Witachtige vloeistof
VERPAKKING
Vat van 200 liter

OPSLAG

OPSLAGCONDITIES / HOUDBAARHEID
Opslaan in de originele verpakking.
Het product bevriest niet maar bij lage temperaturen wordt aangeraden het
product op 10 graden te brengen en te mengen voor de toepassing.
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TECHNISCHE GEGEVENS

CHEMISCHE BASIS
Alifatisch koolwaterstof
DENSITEIT
0,86 kg/l
VASTESTOFGEHALTE
20%
VLAMPUNT
62°C

SYSTEEMINFORMATIE
TOEPASSINGSDETAILS

VERBRUIK
100 à 150 g/m² (6 tot 9 m² per liter)
Het verbruik van de Sika® NB White kan verhoogd worden als de
weersomstandigheden bijzonder slecht zijn (lage luchtvochtigheid, uiterst
zonnig weer, sterke wind).

TOEPASSINGSINSTRUCTIES

TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP
Voor grote oppervlakken: aangedreven verstuiver.
Voor kleine oppervlakken:
• Gewone verfpistool, maar liefst airless.
• Manuele (lage druk) verstuiver.
VERWERKING
De Sika® NB White moet in een gelijkmatige laag, zonder lopers aangebracht
worden met een hoeveelheid van 100 à 150 gr/m² binnen de 30 minuten na
het afstrijken van het beton en in ieder geval na het verdwijnen van de
waterglans.

OPMERKINGEN BIJ VERWERKING /
BEPERKINGEN

De gesloten ruimten goed verluchten.
Masker dragen in gesloten ruimten.
Het is verboden te roken in de nabijheid van de vaten en tijdens de
applicatie.
In geval van aanraking met de huid, reinigen met oplosmiddel en nadien
wassen met water en zeep.
In geval van contact met de ogen, overvloedig spoelen met water.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze Technische Fiche zijn gebaseerd
op laboratoria testen.
Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden
buiten onze controle.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties
van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale
productinformatieblad voor de precieze beschrijving en
toepassingsmogelijkheden.

VEILIGHEIDS- EN
GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering
van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste
veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere
veiligheidsgegevens bevat.

HERINNERING

Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en
gehanteerd.
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WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het
eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige
kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld
en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen
van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke
omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met
betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige
aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of
uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker
van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde
toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen.
Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht,
in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden
aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de
meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het
betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.
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