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Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert
echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe
nota bestaat van recente datum.

Productomschrijving

GLOBAXANE FLEX is een hoog elastische, sterk waterdampdoorlatende coating op basis van een silicoon gemodificeerde, zuivere,
vernettende acrylaatdispersie.

Gebruik

GLOBAXANE FLEX is uiterst geschikt zowel voor nieuwbouw als voor renovatiewerken. Is sterk elastisch en zeer duurzaam en bijgevolg
ideaal voor ondergronden die haarscheurtjes vertonen. Geeft een barstvrij resultaat.

GLOBAXANE FLEX is regenvast en heeft een hoge waterdampdoorlatendheid waardoor vocht in dampvorm de ondergrond kan
verlaten en is daardoor niet onderhevig aan afbladdering of blaarvorming.

GLOBAXANE FLEX biedt een goede bescherming tegen schimmels, algen en mosvorming.

GLOBAXANE FLEX is oplosmiddelvrij en beantwoordt aan de VOC normen van 2010.

Ondergronden

GLOBAXANE FLEX wordt toegepast op een stofvrije, droge, coherente en propere ondergrond.

Voorbereiding van de ondergrond

Onbehandelde ondergrond :
• Zoutuitslag of salpeter of poederdeeltjes droog wegborstelen.
• Indien aanwezig: algen en mossen zoveel als mogelijk verwijderen en behandelen met PARAMOSS – beschadigde voegen herstellen

met cement en stabiele barsten vullen met Reparatieplamuur op acrylaatbasis.
• Aanbrengen van een laag GLOBAPRIM HYDROFIX om de duurzaamheid van het totale systeem te verhogen.

Reeds behandelde ondergronden in goede staat :
• Het gehele oppervlak reinigen d.m.v. hogedruk, al dan niet met vuilfrees, of stoom en voldoende laten drogen.
• Indien aanwezig: algen en mossen zoveel als mogelijk verwijderen en behandelen met PARAMOSS – beschadigde voegen herstellen

met cement en stabiele barsten vullen met Reparatieplamuur op acrylaatbasis.
• Op nieuwe en/of poreuze en/of verpoederende(te controleren na reiniging) ondergrond een laag GLOBAPRIM HYDROFIX

aanbrengen.

Reeds geschilderde ondergronden in slechte staat :
• Afbladderende oude verflagen en/of niet hechtende delen en/of poederdeeltjes afkrabben en afborstelen of reinigen met

hogedrukreiniger met vuilfrees.
• Indien aanwezig: algen en mossen zoveel als mogelijk verwijderen en behandelen met PARAMOSS – beschadigde voegen herstellen

met cement en stabiele barsten vullen met Reparatieplamuur op acrylaatbasis.
• Op blote delen en/of poreuze en/of verpoederende(te controleren na reiniging) ondergrond of over het geheel: aanbrengen van een

laag GLOBAPRIM HYDROFIX.

Afwerking

• Aanbrengen van 2 onverdunde lagen GLOBAXANE FLEX.
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Verwerking van het product

Droogtijd bij 20°C en 60 % R.V.

•Droogtijd 3 uur
•Overschilderbaar 16 uur

Verwerkingsvoorwaarden

•Omgevingstemperatuur Min. 8°C
•Ondergrondtemperatuur Min. 8°C
•Relatieve vochtigheid Max. 80%

Verwerking en verdunning

•Borstel en rol Eventueel verdunnen met water: 0 à 5 % max.
•Airless Max. 15% verdunnen met water

Spuitkop: 0,021 tot 0,025 inch
Spuitdruk : 160-180 bar

Reiniging van het materiaal

Water

Samenstelling

•Bindmiddel(en) Silicoon gemodificeerde acrylaatdispersie
•Pigment(en) Titaandioxyde en natuurlijke vulstoffen
•Oplosmiddel(en) Water
•Droge stofgehalte (wit) In gewicht: 70 ± 2 %

In volume: 55 ± 3 %
•VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/h):

75 g/L(2007); 40 g/L(2010).
Dit product bevat max. 10 g/L VOS

Eigenschappen

•Aspect Mat
•Kleur Wit
•Bijkleuren m.b.v. het TRIMETAL kleurenmengsysteem
•Densiteit bij 20°C 1,45 ± 0,05
•Theoretisch rendement 3 à 5 m2/l volgens de zuigkracht en de ruwheid van de ondergrond.

Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en
35°C.

Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.
Indien u die niet bezit, zal zij op aanvraag worden toegezonden.
Buiten bereik van kinderen houden.


