CENTYLONFRANKOLON

TECHNISCHE FICHE
Versie: 02/2016

BT PRIMER
Centypox-Frankopox BT Primer is een tweecomponenten-, oplosmiddelvrije primer.

Toepassingsgebieden
•
•
•
•
•

Grondlaag voor betonoppervlakken
Grondlaag voor metselwerk uit banksteen, kalkzandsteen en cellenbeton
Grondlaag voor tegels en natuursteen
Grondlaag voor dekvloer (anhydriet, cement)
Bindmiddel voor legen egalisatiemortel

Technische gegevens
Productgroep
Epoxyhars
Materiaaleigenschappen Verwerkingstijd/Bruikbaarheidsduur bij +21°C: 35 minuten
Regenbestendig bij +21°C na 6 uur
Begaanbaar/Bewerkbaar bij +21°C na 12 uur / 15 minuten
Ook binnen bruikbaar
Kleurloos

Verwerking
Ondergrond
Cementgebonden ondergronden moeten vast, droog, fijn en draagkrachtig zijn, vrij van cementlijmlagen, losse en broze
delen, zoals scheidende stoffen, zoals olie, vet, rubberen slijtageresten, verfresten, bestaande deklagen enzovoort.
Een voorbehandeling van de ondergrond met granulaat of kogelstralen, hoge- of hoogste drukwaterstralen, frezen of
oppervlakte afdragende lussen (inclusief de nabehandeling die telkens nodig is) is in regel absoluut noodzakelijk.
Tegels moeten in elk geval worden aangeslepen.
Temperaturen en luchtvochtigheid
De Centypox-Frankopox BT Primer is bij een omgevingstemperatuur van +5°C luchtvochtigheid tot +40°C en bij een
ondergrondtemperatuur van +5°C tot +50°C verwerkbaar. De relatieve luchtvochtigheid bij de verwerking bedraagt tussen
de 40% en 80%. De verwerkingstemperatuur moet 3°C boven het vriespunt liggen. Het restvocht in de ondergrond moet
onder de 5% liggen. De te bekleden ondergrond moet tegen opstijgend vocht (drukkend water) zijn beschermd.
Mengen
Mengen in mengzak
Neem de mengzak uit de aluminiumverpakking. Verwijder het rubberen touw in de vakverdeling zodat beide
componenten zich met elkaar kunnen mengen. Meng de mengzak nu gelijkmatig (circa 3 minuten) tot beide
componenten kleurgelijk en vrij van strepen zijn gemengd. Vervolgens wordt de gemengde afdichting in een schone
recipiënt gegoten en nogmaals minstens 1 minuut met een menger doorgeroerd. De optimale verwerkingstemperatuur
bedraagt circa +21°C.

1/3 - TF BT PRIMER
VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

CENTYLONFRANKOLON
Mengen metalen recipiënt
Hardingscomponent B wordt volledig in stamcomponent A gegoten. Met een menger wordt het materiaal minstens
3 minuten lang bij 300 t/min. streepvrij en kleurgelijk gemengd. Vervolgens wordt de gemengde afdichting in een schone
recipiënt gegoten en nogmaals minstens 1 minuut doorgeroerd.
Verwerking
De Centypox-Frankopox BT Primer wordt bij grote oppervlakken eerst met een schuimrubberen schuiver verdeeld en na
10 minuten met een kortharige Perlon-roller nog een keer uitgerold. Bij kleinere oppervlakken moet de
Centypox-Frankopox BT Primer rechtstreeks met een kortharige Perlon-roller worden aangebracht. De Centypox-Frankopox
BT Primer mag alleen bij dalende temperaturen worden verwerkt. De primer moet circa 5 mm boven de geplande
afdichting uitsteken. Bij een standtijd van meer dan 72 uur van het geprimeerde oppervlak moet het oppervlak volledig en
gelijkmatig met vuurgedroogd kwartszand met korrel 0,4-0,8 mm worden bestrooid (verbruik: circa 1,50 kg/m²).
Kraslaag
Centypox-Frankopox BT Primer moet hierbij met vuurgedroogd kwartszand met korrel 0,1-0,3 mm in een mengverhouding
van circa 1 deel reactiehars: 0,5 deel kwartszand met een rubberen lip of satineerder op het bestrooide en voorbereide
oppervlak worden aangebracht met een laagsterkte tot 1 mm.
Kunststof mortel
Met speciaal zand kan leg- en egalisatiemortel worden aangemaakt. Dat kan na 24 uur met Centypox-Frankopox BT
Primer worden bewerkt. Om legmortel aan te maken, wordt de Centypox-Frankopox BT Primer in een verhouding van
circa 1 : 10 met het Frankomin GM-kwartszandmengsel met een dwangmenger gemengd en met een troffel verwerkt.
Om egalisatiemortel aan te maken, wordt de Centypox-Frankopox BT Primer in een verhouding van 30 tot 70 delen
Frankomin VM-kwartszandmengsel met behulp van een dwangmenger gemengd.

Verbruik en leveringsvorm
Verbruik:
• normaal beton, metselwerk, pleister enzovoort: 0,30-0,50 kg/m²;
• natuursteen, sterk zuigende ondergronden: tot 1,00 kg/m²
Leveringsvorm:
0,5 kg-mengzak / 1 kg-mengzak / 2,5 kg-mengzak /10 kg-aluzak/ 25 kg-mengvat

Verdunning
Om het gereedschap te reinigen, kan de bijbehorende verdunner worden gebruikt.

Opslag
Originele recipiënt bij +5°C tot +30°C droog bewaren
Direct zonlicht op de recipiënt moet ook op de bouwwerf worden vermeden
Twaalf maanden vanaf productie houdbaar

Algemene tips
De aangegeven tijden verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Bij lagere
temperaturen verhogen de verbruikswaarden. Er mogen geen systeemvreemde stoffen bij de Centypox-Frankopox BT
Primer worden gemengd.
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Overige
Deze informatie en ons gebruikstechnische advies in woord en tekst zijn gebaseerd op onze kennis. Het geldt echter
uitsluitend als niet-bindend advies, ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. Het advies stelt u niet
vrij van eigen controles van onze huidige tips, in het bijzonder van ons veiligheidsgegevensfiche en technische informatie.
De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de door u gekozen gebruikstoepassing gebeurt
buiten onze controlemogelijkheden en is daarom uw exclusieve verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten
gebeurt telkens onder toepassing van onze actuele algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
Neem de waarschuwingsaanwijzingen op de productetiketten in acht.
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US PRIMER
Centypox-Frankopox US Primer is een tweecomponenten-, oplosmiddelvrije primer.

Toepassingsgebieden
•
•
•
•

Grondlaag voor grote, bitumineuze ondergronden
Grondlaag voor bitumenverven
Grondlaag voor asfaltoppervlakken
Grondlaag voor onbedekte en met zand bedekte wortel beschermbanen (niet voor leiendaken)

Technische gegevens
Productgroep
Epoxyhars
Materiaaleigenschappen Verwerkingstijd/Bruikbaarheidsduur +21°C: 45 minuten
Regenbestendig bij +21°C na 2 uur
Begaanbaar/Bewerkbaar bij +21°C na 12 uur / 30 minuten
Kleur: opaal

Verwerking
Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, pakkend en draagkrachtig zijn, voldoende dichtheid en vastheid vertonen en vrij zijn
van cementslib, ontkistingsolie, dichtings- en nabehandelingsmiddelen, vuil, olie, vet enzovoort. De relatieve luchtvochtigheid bij de verwerking moet tussen de 40% en 80% liggen, de verwerkingstemperatuur moet 3°C boven het vriespunt
liggen. Het restvocht in de ondergrond moet onder de 5% liggen. De te bekleden ondergrond moet tegen opstijgend
vocht (drukkend water) zijn beschermd.
Temperaturen en luchtvochtigheid
De Centypox-Frankopox US Primer is bij een omgevingstemperatuur van +5°C tot +40°C en bij een ondergrondtemperatuur van +5°C tot +50°C bewerkbaar. De ideale verwerkingstemperatuur bedraagt circa +21°C. De viscositeit
neemt toe naargelang de temperatuur zakt, en neemt af bij stijgende temperaturen. U moet in acht nemen dat donkere
oppervlakken door de instraling van het zonlicht warmer zijn dan de omgevingstemperatuur. U moet hiermee rekening
houden tijdens de bewerking.
Mengen
Mengen in mengzak
Neem de mengzak uit de aluminiumverpakking. Verwijder het rubberen touw in de vakverdeling zodat beide
componenten zich met elkaar kunnen mengen. Meng de mengzak nu gelijkmatig (circa 3 minuten) tot beide componenten
kleurgelijk en vrij van strepen zijn gemengd. Vervolgens raden we aan om de gemengde afdichting in een schone recipiënt
te gieten en nogmaals minstens 1 minuut met een menger door te roeren. De optimale verwerkingstemperatuur bedraagt
circa +21°C.

1/2 - TF US PRIMER
VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

CENTYLONFRANKOLON
Verwerking
Breng de gemengde Centypox-Frankopox US Primer met een kortharige Perlon-roller op de ondergrond aan en verdeel
hem gelijkmatig. De grondlaag moet circa 5 mm boven de geplande afdichting uitsteken. Bij een standtijd van meer dan
72 uur moet het oppervlak volledig en gelijkmatig met vuurgedroogd kwartszand met korrel 0,4-0,8 mm worden
bestrooid (verbruik: circa 1,50 kg/m²).

Verbruik en leveringsvorm
Verbruik:
0,30-0,50 kg/m²
Leveringsvorm:
1 kg-mengzak / 2,5 kg-mengzak

Opslag
Originele recipiënt bij +5°C tot +30°C droog bewaren
Direct zonlicht op de recipiënt moet ook op de bouwwerf worden vermeden
Twaalf maanden vanaf productie houdbaar

GIS-code / EAK-sleutel
GIS-code: RE 1
EAK-sleutel: 080111

Algemene tips
De tijdsaanduidingen verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen.
Bij lagere temperaturen verhogen de verbruikswaarden. Er mogen geen systeemvreemde stoffen bij de
Centypox-Frankopox US Primer worden gemengd.

Overige
Deze informatie en ons gebruikstechnische advies in woord en tekst zijn gebaseerd op onze kennis. Het geldt echter
uitsluitend als niet-bindend advies, ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. Het advies stelt u niet
vrij van eigen controles van onze huidige tips, in het bijzonder van ons veiligheidsgegevensfiche en technische informatie.
De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de door u gekozen gebruikstoepassing gebeurt
buiten onze controlemogelijkheden en is daarom uw exclusieve verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten
gebeurt telkens onder toepassing van onze actuele algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
Neem de waarschuwingsaanwijzingen op de productetiketten in acht.
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Coloritkwarts 0,7 – 1,2 mm
Toepassingsgebieden
• decoratieve vormgeving van grondvlakken
• instrooiing in het CENTYPOX-FRANKOPOX inkapselmiddel en de CENTYPUR-FRANKOPUR-DS

Technische gegevens
Productgroep
Kwartszand en instrooiingen
Materiaaleigenschappen • kleurvast en vorstbestendig
• slijtvast en anti-slip
• Korrelgrootte 0,7 - 1,2 mm
• Densiteit 1,40 g/cm³
• Kleuren

Art.-Nr: HD300-3 Art.-Nr: HD300-4

Art.-Nr: HD300-5

grijs-blauw mix

grijs-zwart mix

grijs-rood mix

Verwerking
Ca. 3 kg/m² CENTYMIN-FRANKOMIN Coloritkwarts in het nog natte CENTYPOX-FRANKOPOX inkapselmiddel instrooien.
In de CENTYPUR-FRANKOPUR DS laag moet ongeveer 6 – 7 kg/m² worden ingestrooid. Het overtollige materiaal kan na
het uitharden van het CENTYPOX-FRANKOPOX Inkapselmiddel (minstens 24h bij 21°C) of CENTYPUR-FRANKOPUR DS
(minstens 4h bij 21°C) afgeveegd of met een zuiger afgezogen worden.

Leveringsvorm
Leveringsvorm 25 kg bundel.

Technische fiches
Leveringsvorm

• TL 001 Balkons-Terrassen
• TL 011 Reinigen van CENTYLON-FRANKOLON® oppervlakken

Opslag
Koel en droog bewaren.
Direct zonlicht op de verpakking moet ook op de bouwwerf vermeden worden.
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EAK-sleutel
EAK-sleutel: Niet relevant

Algemene tips
Op CENTYMIN-FRANKOMIN Coloritkwarts, aan extreme omstandigheden blootgesteld (vb.: bosrijke omgevingen of bij
staand water) kunnen er algen gevormd worden of kan er vervuiling optreden, e.d.m. Er mogen geen systeemvreemde
stoffen bij het CENTYMIN-FRANKOMIN Coloritkwarts worden gemengd. Er mogen geen andere materialen, als diegene
die door VM Building Solutions voorgeschreven werden, gebruikt worden.

Overige
Deze informatie en ons gebruikstechnisch advies in woord, tekst en door testen gebeuren op basis van onze kennis.
Zij gelden echter uitsluitend als niet-bindend advies, ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden.
Het advies stelt u niet vrij van eigen controles van onze huidige tips - in het bijzonder van onze veiligheidsgegevensfiche en
technische informatie - en van onze producten met het oog op hun geschiktheid voor de bedoelde processen en
doeleinden. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de omwille van ons toepassingstechnisch
advies door u gekozen gebruikstoepassing gebeurt buiten onze controlemogelijkheden en is daarom uw exclusieve
verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten gebeurt telkens onder toepassing van onze actuele algemene
verkoop- en leveringsvoorwaarden. Neem de waarschuwingsaanwijzingen op de productetiketten in acht.
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FPO PRIMER
Centylon-Frankolon FPO Primer is een eencomponentenprimer voor banen uit hoogpolymeer rubber.

Technische gegevens
Productgroep
Polypropyleen
Materiaaleigenschappen Regenbestendig bij +21°C na 30 minuten
Bewerkbaar bij 21°C na 30 minuten
Kleurloos

Verwerking
Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, pakkend en draagkrachtig zijn, voldoende dichtheid en vastheid vertonen en vrij zijn
van cementslib, ontkistingsolie, dichtings- en nabehandelingsmiddelen, vuil, olie, vet enzovoort.
Temperaturen en luchtvochtigheid
De Centylon-Frankolon FPO Primer is bij omgevings- en ondergrondtemperaturen van +5°C tot +40°C van +5°C tot +40°C
verwerkbaar. De ideale verwerkingstemperatuur ligt rond de +21°C. De viscositeit neemt toe naargelang de temperatuur
zakt, en neemt af bij stijgende temperaturen.
Verwerking
De Centylon-Frankolon FPO Primer wordt met behulp van een schuurpad dun op het oppervlak met maximum 100 g/m²
ingeborsteld. De Centylon-Frankolon FPO Primer mag niet op het oppervlak worden gegoten en moet worden
weggehouden van ontstekingsbronnen en open vlammen.
De grondlaag moet circa 5 mm boven de geplande afdichting uitsteken. De Centylon-Frankolon FPO Primer moet binnen
de 24 uur met Centylon-Frankolon-afdichting worden bewerkt. Indien dat niet gebeurt, moet de Centylon-Frankolon
FPO Primer worden verwijderd door deze met een lichtjes in de bijbehorende verdunner gedrenkte doek, af te slijpen of af
te wassen. De Centylon-Frankolon FPO Primer mag in geen geval nogmaals zonder voorafgaande reiniging worden
aangebracht.

Verbruik en leveringsvorm
Verbruik:
maximum 0,10 l/m²
Leveringsvorm:
0,30 liter-karton / 1 liter-fles / 3 liter-blik

Opslag
Originele recipiënt bij +5°C tot +30°C droog bewaren
Direct zonlicht op de recipiënt moet ook op de bouwwerf worden vermeden
Twaalf maanden vanaf productie houdbaar
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GIS-code / EAK-sleutel
GIS-code: M-GF04
EAK-sleutel: 080111

Algemene tips
De tijdsaanduidingen verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Bij lagere
temperaturen verhogen de verbruikswaarden. Er mogen geen systeemvreemde stoffen bij de Centylon-Frankolon
FPO Primer worden gemengd.

Verwerking
1. De ondergrond moet voor het aanbrengen van de Centylon-Frankolon FPO Primer grondig met de bijbehorende
verdunner worden gereinigd.
2. Dompel het schuurpad in het blik.
3. Breng de Centylon-Frankolon FPO Primer met zachte druk in draaiende bewegingen op het oppervlak aan
(maximum 100/m²).

Overige
Deze informatie en ons gebruikstechnische advies in woord en tekst zijn gebaseerd op onze kennis. Het geldt echter
uitsluitend als niet-bindend advies, ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. Het advies stelt u niet
vrij van eigen controles van onze huidige tips, in het bijzonder van ons veiligheidsgegevensfiche en technische informatie.
De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de door u gekozen gebruikstoepassing gebeurt
buiten onze controlemogelijkheden en is daarom uw exclusieve verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten
gebeurt telkens onder toepassing van onze actuele algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
Neem de waarschuwingsaanwijzingen op de productetiketten in acht.
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POLYESTERVLIES 100 / 165
Toepassingsgebieden
• Als versterking bij Centylon-Frankolon FiberThix en Centylon-Frankolon TexTura
• Ter beveiliging van de laagdikte bij Centylon-Frankolon Thix en Centylon-Frankolon TexTura

Technische gegevens
Productgroep
Polyestervliesinleg/Polypropyleenvezels
Materiaaleigenschappen Gramsgewicht: 110 g/m² ± 10 g/m²
Kleur: wit

Verwerking
In Centylon-Frankolon-afdichting: Centylon-Frankolon Thix en Centylon-Frankolon TexTura
Breng circa ½ van het materiaal met een kortharige Perlon-roller op de voorbehandelde ondergrond aan. Profileer
onmiddellijk het Centylon-Frankolon polyestervlies zonder plooien en holle ruimtes en druk vast aan. Vervolgens wordt
volgens de fris-in-fris-methode de overige ½ van de Centylon-Frankolon vloeibare afdichting met een kortharige
Perlon-roller aangebracht tot het vlies volledig is doordrenkt.

Verbruik en leveringsvorm
Verbruik:
1 m² / m² te vermeerderen met 5 cm overlapping
Leveringsvorm:
rollen met breedte tot:
lengte per rol:

10 cm - 15 cm20 cm25 cm30 cm35 cm50 cm75 cm100 cm
60 m

Opslag
Rechtopstaand, zonder knikken en tegen vocht beschermd bewaren

GIS-code / EAK-sleutel
GIS-code: niet relevant
EAK-sleutel: niet relevant

Algemene tips
Er mogen geen systeemvreemde stoffen bij het Centylon-Frankolon polyestervlies worden gemengd.
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Overige
Deze informatie en ons gebruikstechnische advies in woord en tekst zijn gebaseerd op onze kennis. Het geldt echter
uitsluitend als niet-bindend advies, ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. Het advies stelt u niet
vrij van eigen controles van onze huidige tips, in het bijzonder van ons veiligheidsgegevensfiche en technische informatie.
De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de door u gekozen gebruikstoepassing gebeurt
buiten onze controlemogelijkheden en is daarom uw exclusieve verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten
gebeurt telkens onder toepassing van onze actuele algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
Neem de waarschuwingsaanwijzingen op de productetiketten in acht.
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BN PRIMER
Centypox-Frankopox BN Primer is een tweecomponenten-, oplosmiddelvrije primer.

Toepassingsgebieden
• Grondlaag met snelle harding
• Hechtmiddel voor minerale ondergronden met verhoogd restvocht (maximum 6)
• Alle minerale ondergronden waarbij met drukkend water uit de ondergrond moet worden gerekend

Technische gegevens
Productgroep
Epoxyhars
Materiaaleigenschappen Verwerkingstijd/Bruikbaarheidsduur bij +21°C: 20 minuten
Regenbestendig bij +21°C na 1 uur
Begaanbaar/Bewerkbaar bij +21°C na 4 uur / 15 minuten
Bij direct zonlicht moet u rekening houden met vergeling

Verwerking
Ondergrond
Cementgebonden ondergronden moeten vast, droog, pakkend en draagkrachtig zijn, en vrij van cementlijmlagen, losse en
broze onderdelen, zoals scheidende stoffen, zoals olie, vet, rubberen slijtageresten, verfresten, bestaande deklagen
enzovoort. Een voorbehandeling van de ondergrond door granulaat- of kogelstralen, - of hoogste drukwaterstralen, frezen
of oppervlakte afdragende lussen (inclusief de nabehandeling die telkens nodig is) is in regel absoluut noodzakelijk.
Tegels moeten in elk geval worden aangeslepen.
Temperaturen en luchtvochtigheid
De relatieve luchtvochtigheid bij de verwerking bedraagt tussen de 40% en 80%. De verwerkingstemperatuur ligt 3°C
boven het vriespunt. Het restvocht in de ondergrond moet onder de 6% liggen.
De te bekleden ondergrond moet tegen vocht en drukkend, opstijgend water zijn beschermd.
Mengen
Mengen in mengzak
Neem de mengzak uit de aluminiumverpakking. Verwijder het rubberen touw in de vakverdeling zodat beide
componenten zich met elkaar kunnen mengen. Meng de mengzak nu gelijkmatig (circa 3 minuten) tot beide componenten
kleurgelijk en vrij van strepen zijn gemengd. Vervolgens raden we aan de gemengde afdichting in een schone recipiënt te
gieten en nogmaals minstens 1 minuut met een roerder door te roeren.
De optimale verwerkingstemperatuur bedraagt circa +21°C.
Mengen in metalen vat
Eerst moet component B (harder) in het recipiënt van component A (hars) worden gegoten.
Daarbij moet u opletten dat component B volledig uitloopt. Om een homogene consistentie en intensieve doormenging
te bereiken, moeten beide componenten met een langzaam draaiende korfroerder bij circa 300 t/min. grondig worden
gemengd.
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CENTYLONFRANKOLON
Het materiaal moet minstens 3 minuten lang homogeen en streepvrij worden doorgeroerd. Een optimale menging is pas
bereikt wanneer de transparante grondlaag een melkachtige kleur krijgt. Vervolgens wordt de gemengde
Centypox-Frankopox BN Primer in een schone recipiënt gegoten en nogmaals minstens 1 minuut doorgeroerd.
Verwerking
De Centypox-Frankopox BN Primer wordt bij grote oppervlakken eerst met een schuimrubberen schuiver verdeeld en na
10 minuten met een kortharige Perlon-roller nog een keer uitgerold. Bij kleinere oppervlakken moet de
Centypox-Frankopox BN Primer rechtstreeks met een kortharige Perlon-roller worden aangebracht.
Als de verwerking van de volgende stap niet volgens de nat-in-nat-procedure verloopt, moet het oppervlak volledig en
gelijkmatig met vuurgedroogd kwartszand met korrel 0,4-0,8 mm worden bestrooid.
De Centypox-Frankopox BN Primer mag alleen bij dalende temperaturen worden verwerkt.
De primer moet circa 5 mm boven de geplande afdichting uitsteken. Bij een standtijd van meer dan 72 uur van het
geprimerde oppervlak moet het oppervlak volledig en gelijkmatig met vuurgedroogd kwartszand met korrel 0,4-0,8 mm
worden bestrooid (verbruik: circa 1,50 kg/m²). De Centypox-Frankopox BN Primer moet na ten hoogste 3 dagen worden
bewerkt.
Kraslaag
De Centypox-Frankopox BN Primer moet hierbij met vuurgedroogd kwartszand met korrel 0,1-0,3 mm in een
mengverhouding van circa 1 deel reactiehars: 0,5 delen kwartszand met een rubberen lip of satineerder op het bestrooide
en voorbereide oppervlak worden aangebracht met een laagsterkte tot 1 mm.
Verbruik per 1 mm laagsterkte:
• circa 1,00 kg/m² Centypox-Frankopox BN Primer;
• circa 0,50 kg/m² kwartszand 0,1-0,3 mm
Kunststofmortel
Met speciaal Centylon-Frankomin-zand kan leg- en egalisatiemortel worden gemaakt die na 24 uur met
Centylon-Frankolon vloeibare kunststof kan worden bewerkt. Om legmortel te maken, wordt de Centypox-Frankopox BN
Primer in een verhouding van circa 1 : 8 met het Frankomin GM kwartszandmengsel met een dwangmenger gemengd en
met behulp van een troffel verwerkt. Een mogelijke toepassing is het maken van een helling op balkons.
Om egalisatiemortel aan te maken, wordt de Centypox-Frankopox BN Primer in een verhouding van 30 tot 70 delen
Frankomin GM-kwartszandmengsel met behulp van een dwangmenger gemengd.

Verbruik en leveringsvorm
Verbruik:
• normaal beton, metselwerk, pleister enzovoort: 0,30-0,50 kg/m²;
• natuursteen, sterk absorberende ondergronden: tot 1,00 kg/m²
Leveringsvorm:
1 kg-mengzak / 2 kg-mengzak / 10 kg-mengzak
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CENTYLONFRANKOLON
Verdunning
Om het gereedschap te reinigen, kan de bijbehorende verdunner worden gebruikt.

Opslag
Originele recipiënt bij +5°C tot +30°C droog bewaren
Direct zonlicht op de recipiënt moet ook op de bouwwerf worden vermeden
Twaalf maanden vanaf productie houdbaar

Algemene tips
De tijdsaanduidingen verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen.
Bij lagere temperaturen verhogen de verbruikswaarden. Er mogen geen systeemvreemde stoffen bij de
Centypox-Frankopox BN Primer worden gemengd.

Overige
Deze informatie en ons gebruikstechnische advies in woord en tekst zijn gebaseerd op onze kennis. Het geldt echter
uitsluitend als niet-bindend advies, ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. Het advies stelt u niet
vrij van eigen controles van onze huidige tips, in het bijzonder van ons veiligheidsgegevensfiche en technische informatie.
De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de door u gekozen gebruikstoepassing gebeurt
buiten onze controlemogelijkheden en is daarom uw exclusieve verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten
gebeurt telkens onder toepassing van onze actuele algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
Neem de waarschuwingsaanwijzingen op de productetiketten in acht.
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TECHNISCHE FICHE
Versie : 02/2016

CENTYLON-FRANKOLON SL REINIGER
Centylan-Frankolan SL Reiniger is een eencomponentenreiniger voor Centylon & Centysil 1C.

Toepassingsgebieden
•
•
•
•

Reiniger en hechtmiddel voor gekleurde metalen
Reiniger en hechtmiddel voor staal, plaatstaal en verzinkt staal
Reiniger en hechtmiddel voor glas, hard PVC
Ook voor binnentoepassingen

Technische gegevens
Productgroep
Polysiloxaan
Materiaaleigenschappen • Regenbestendig bij +21°C na 15 minuten
• Overwerkbaar bij +21°C na 15 minuten
• Kleurloos

Verwerking
Opgelet
Bij de verwerking met Centysil 1C moeten alle metalen ondergrnoden vooraf opgeruwd worden. Het systeem Centylan
SL Reiniger en Centysil 1C is niet toepasbaar op koper.
Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, pakkend en draagkrachtig zijn, voldoende dichtheid en vastheid vertonen en vrij zijn
van cementslib, ontkistingsolie, dichtings- en nabehandelingsmiddelen, vuil, olie, vet enzovoort. De metalen ondergrond
moet met de Centypox Verdunner grondig gereinigd worden. Hardnekkig vuil en oxidatie moet vooraf met schuurpapier
worden afgeschuurd en dan met de Centypox Verdunner worden gereinigd. Oliën en vetten op nieuw metaal kunnen met
Centylan SL Reiniger worden verwijderd.
Temperaturen en luchtvochtigheid
De Centylan SL Reiniger is bij omgevings- en ondergrondtemperaturen van +5°C tot +40°C bruikbaar.
De ideale verwerkingstemperatuur bedraagt circa +21°C.
Verwerking
De Centylan SL Reiniger wordt grondig geschud en wordt met behulp van een pluisvrije doek gelijkmatig, kruiselings
en met zachte druk op het metalen oppervlak aangebracht. Hier is 100 g/m² voldoende. De Centylan SL Reiniger moet
worden weggehouden van ontstekingsbronnen en open vlammen. De grondlaag moet circa 5 mm onder de geplande
afdichting uitkomen. De Centylan SL Reiniger moet binnen de 24 uur met Centylon- / Centysil- afdichting worden bewerkt.
Indien dat niet gebeurt, moet de Centylan SL Reiniger worden verwijderd door deze af te slijpen ofwel door deze af te
wassen met een lichtjes in de bijbehorende Centypox Verdunner gedrenkte doek. De Centylan SL Reiniger mag in geen
geval nogmaals zonder voorafgaande reiniging worden aangebracht.
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CENTYLONFRANKOLON
Verbruik en leveringsvorm
Verbruik:
maximum 0,10 l/m²
Leveringsvorm:
0,25 liter-fles/ 1 liter-fles / 3 liter-blik

Opslag
Originele recipiënt bij +5°C tot +30°C droog bewaren
Direct zonlicht op de recipiënt moet ook op de bouwwerf worden vermeden Houdbaarheid: 12 maanden na
productiedatum

EAK-sleutel
EAK-sleutel: 080111

Algemene tips
De tijdsaanduidingen verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Bij lagere
temperaturen verhogen de verbruikswaarden. Er mogen geen systeemvreemde stoffen bij de Centylan SL worden
gemengd.

Overige
Deze informatie en ons gebruikstechnische advies in woord en tekst zijn gebaseerd op onze kennis. Het geldt echter
uitsluitend als niet-bindend advies, ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. Het advies stelt u niet
vrij van eigen controles van onze huidige tips, in het bijzonder van ons veiligheidsgegevensfiche en technische informatie.
De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de door u gekozen gebruikstoepassing gebeurt
buiten onze controlemogelijkheden en is daarom uw exclusieve verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten
gebeurt telkens onder toepassing van onze actuele algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
Neem de waarschuwingsaanwijzingen op de productetiketten in acht.
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TECHNISCHE FICHE
Versie : 02/2016

CENTYLON-FRANKOLON TEX TURA
Centylon-Frankolon TexTura is een oplosmiddelvrije afdichting uit twee componenten.

Toepassingsgebieden
• Voor oppervlakken met polyestervlieginleg (samendrukbare ondergrond)
• Voor aansluitingen en details
• Bruikbaar onder gietasfalt

Technische gegevens
Productgroep
Polyurethaan hybride
Materiaaleigenschappen Verwerkingstijd/Bruikbaarheidsduur bij +21°C: 45 minuten
Regenbestendig bij +21°C na 2 uur
Begaanbaar/Bewerkbaar bij +21°C na 24 uur
Alkalibestendig
Ook binnen bruikbaar
Kortstondig temperatuursbestendig: +260°C
Kleur: grijs

Verwerking
Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn, voldoende dichtheid en vastheid vertonen en vrij zijn van
cementslib, ontkistingsolie, dichtings- en nabehandelingsmiddelen, vuil, olie, vet enzovoort. Voor de verschillende
ondergronden zijn er grondlaagtabellen. Neem de verluchtingstijden of de bewerkbaarheid van de afzonderlijke stappen in
acht.
Temperaturen en luchtvochtigheid
Centylon-Frankolon Thix is bruikbaar bij een omgevingstemperatuur van +5°C tot +40°C en bij een
ondergrondtemperatuur van +5°C tot +50°C. De ideale verwerkingstemperatuur bedraagt circa +21°C.
De viscositeit neemt toe naargelang de temperatuur zakt, en neemt af bij stijgende temperaturen. De relatieve
luchtvochtigheid bedraagt bij de verwerking tussen de 40% en 80%. De verwerkingstemperatuur moet 3°C boven het
vriespunt liggen. Het restvocht in de ondergrond moet onder de 5% in de bovenste 2 cm liggen.
Mengen
Alu-zak in emmer mengen
Alu-zak om componenten A en B te scheiden. Open component A aan de afscheurinkeping. Giet component A in de
emmer, veeg het overblijvend materiaal naar beneden. Giet component B in de emmer en meng de massa gedurende
3 minuten grondig met behulp van een korfroerder. Vervolgens wordt de gemengde afdichting in een schone recipiënt
gegoten en nogmaals minstens 1 minuut doorgeroerd. De optimale verwerkingstemperatuur bedraagt circa +21°C.
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CENTYLONFRANKOLON
Mengen metalen recipiënt
Terwijl u voortdurend roert, wordt de hardingscomponent B volledig in stamcomponent A gegoten. Met een korfroerder
wordt het materiaal bij 300 t/min streepvrij en kleurgelijk minimum 3 minuten lang gemengd. Vervolgens wordt de
gemengde afdichting in een schone recipiënt gegoten en nogmaals minstens 1 minuut doorgeroerd.
Verwerking
Verwerking op oppervlak
De helft van het benodigde materiaal (circa 1,5 kg/m²) Centylon-Frankolon TexTura aanbrengen en met een rubberen
strijkmes of een kortharige Perlon-roller verdelen. Plaats het Centylon-Frankolon polystervlies zonder plooien in holle
ruimtes en breng de tweede helft (circa 1,5 kg/m²) Centylon-Frankolon TexTura aan.
Aansluitingen en details
Dompel het polyestervlies in de gemengde Centylon-Frankolon TexTura en veeg het overtollige materiaal af. Breng aan
de aansluiting/het detail aan. Profileer het polyestervlies zonder plooien in holle ruimtes met een kortharige Perlon-roller.
Centylon-Frankolon TexTura moet 5 mm over de rand van het Centylon-Frankolon polyestervlies worden aangebracht.
Dit moet worden verzekerd door met een weefselkleefband af te plakken. Wat de beschermkledij en handschoenen
betreft, dient u de veiligheidsfiche in acht te nemen. Het oppervlak van de afdichting moet glanzen; mat betekent te
weinig materiaal.
Reparatie
Bij mechanische beschadiging van de afdichting of bij later ingebouwde doordringingen in het dakoppervlak moet de
afdichting eerst met een hoekslijpmachine met vezelschijf met granulering P24 worden opgeruwd. Neem de aanwijzingen
van de grondlaag in acht.
Bouwvoegen
Bij een werkonderbreking moet men binnen de 72 uur aan de onderbrekingsvoeg verder werken. Als dat niet gebeurt,
moet kwartszand in de nog verse afdichting in een strook van minstens 15 cm worden gestrooid of moet de uitgeharde
afdichting voor u verder werkt met een hoekslijpmachine met vezelschijf (granulering P24) worden opgeruwd.

Verbruik en leveringsvorm
Verbruik:
2,8-3,0 kg/m² komt overeen met een laagsterkte van 2,1-2,6 mm
Leveringsvorm:
5 kg-aluzak / 12,5 kg-mengvat / 30 kg-mengzak

Verdunning
Centylon-Frankolon TexTura kan met de bijbehorende verdunner worden verdund (maximum 3%).
Ook om het gereedschap te reinigen, deze verdunner worden gebruikt.

Opslag
Originele recipiënt bij +5°C tot +30°C droog bewaren
Direct zonlicht op de recipiënt moet ook op de bouwwerf worden vermeden
Twaalf maanden vanaf productie houdbaar
Voor een optimale bewerkbaarheid Centylon-Frankolon TexTura bij voorkeur bij kamertemperatuur bewaren
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GIS-code / EAK-sleutel
GIS-code: RE 1
EAK-sleutel: 080111

Algemene tips
De tijdsaanduidingen verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Bij lagere
temperaturen verhogen de verbruikswaarden. Er mogen geen systeemvreemde stoffen bij de Centylon-Frankolon TexTura
worden gemengd. Uit de ondergrond resulterende oneffenheden kunnen niet met Centylon-Frankolon TexTura worden
geëgaliseerd.

Overige
Deze informatie en ons gebruikstechnische advies in woord en tekst zijn gebaseerd op onze kennis. Het geldt echter
uitsluitend als niet-bindend advies, ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. Het advies stelt u niet
vrij van eigen controles van onze huidige tips, in het bijzonder van ons veiligheidsgegevensfiche en technische informatie.
De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de door u gekozen gebruikstoepassing gebeurt
buiten onze controlemogelijkheden en is daarom uw exclusieve verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten
gebeurt telkens onder toepassing van onze actuele algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
Neem de waarschuwingsaanwijzingen op de productetiketten in acht.
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TECHNISCHE FICHE
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CENTYLON-FRANKOLON THIX
Centylon-Frankolon Thix is een oplosmiddelvrije afdichting uit twee componenten.

Toepassingsgebieden
• Aansluitingen en penetraties met vliesinleg
• Opgaande bouwonderdelen
• Onder gietasfalt bruikbaar

Technische gegevens
Productgroep
Polyurethaan hybride
Materiaaleigenschappen Verwerkingstijd/Bruikbaarheidsduur bij +21°C: 45 minuten
Regenbestendig bij +21°C na 2 uur
Begaanbaar/Bewerkbaar bij +21°C na 24 uur
Weersbestendig en diffusie-open
Alkalibestendig
Ook binnen bruikbaar
Kortstondig temperatuursbestendig: +260°C
Kleur: grijs

Verwerking
Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn, voldoende dichtheid en vastheid vertonen en vrij zijn van
cementslib, ontkistingsolie, dichtings- en nabehandelingsmiddelen, vuil, olie, vet enzovoort. Voor de verschillende
ondergronden zijn er grondlaagtabellen. Neem de verluchtingstijden of de bewerkbaarheid van de afzonderlijke stappen
in acht.
Temperaturen en luchtvochtigheid
Centylon-Frankolon Thix is bruikbaar bij een omgevingstemperatuur van +5°C tot +40°C en bij een ondergrond
temperatuur van +5°C tot +50°C. De ideale verwerkingstemperatuur bedraagt circa +21°C. De viscositeit neemt toe
naargelang de temperatuur zakt, en neemt af bij stijgende temperaturen. De relatieve luchtvochtigheid bedraagt bij de
verwerking tussen de 40% en de 80%. De verwerkingstemperatuur moet 3°C boven het vriespunt liggen.
Het restvocht in de ondergrond moet onder de 5% in de bovenste 2 cm liggen.
Mengen
Mengen in mengzak
Neem de mengzak uit de aluminiumverpakking. Verwijder het rubberen touw in de vakverdeling zodat beide
componenten zich met elkaar kunnen mengen. Meng de mengzak nu gelijkmatig (zo’n 3 minuten) tot beide componenten
gelijk zijn van kleur en vrij zijn van strepen. Vervolgens wordt de gemengde afdichting in een schone kom gegoten en
nogmaals minstens 1 minuut met een roerstaaf doorgeroerd. De optimale verwerkingstemperatuur bedraagt circa +21°C.
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CENTYLONFRANKOLON
Alu-zak in emmer mengen
Alu-zak om componenten A en B te scheiden. Open component A aan de afscheurinkeping. Giet component A in de
emmer. Veeg het overblijvende materiaal tenslotte met de zakontlader naar beneden. Giet component B in de emmer en
meng de massa gedurende 3 minuten grondig met behulp van een roerstaaf. Vervolgens raden we aan om de gemengde
afdichting in een schone recipiënt te gieten en nogmaals minstens 1 minuut door te roeren.
De optimale verwerkingstemperatuur bedraagt circa +21°C.
Mengen metalen recipiënt
Hardingscomponent B wordt volledig in stamcomponent A gegoten. Met een korfroerder wordt het materiaal minstens
3 minuten bij 300 t/min. streepvrij en kleurgelijk lang gemengd. Vervolgens wordt de gemengde afdichting in een schone
recipiënt gegoten en nogmaals minstens 1 minuut doorgeroerd.
Verwerking
Lange aansluitingen (bijvoorbeeld Attika plat dak)
Circa ½ (1,5 kg/m²) Centylon-Frankolon Thix aanbrengen en met een rubberen strijkmes verdelen. Plaats het
Centylon-Frankolon-polyestervlies zonder plooien in holle ruimtes en bewerk volgens de methode vers-in-vers met een
Perlon-roller circa ½ (1,5 kg/m²) Centylon-Frankolon Thix.
Korte aansluitingen (bijvoorbeeld balkon)
Circa ½ (1,5 kg/m²) Centylon-Frankolon Thix aanbrengen en met een kortharige Perlon-roller verdelen. Plaats het
Centylon-Frankolon-polyestervlies zonder plooien in holle ruimtes en bewerk volgens de methode vers-in-vers met circa ½
(1,5 kg/m²) Centylon-Frankolon Thix.
Details (bijvoorbeeld balkon)
Circa ½ (1,5 kg/m²) Centylon-Frankolon Thix aanbrengen en met een penseel verdelen. Plaats het Centylon-Frankolonpolyestervlies zonder plooien in holle ruimtes en bewerk volgens de methode vers-in-vers met circa ½ (1,5 kg/m²)
Centylon-Frankolon Thix Het oppervlak van de afdichting moet glanzen; mat betekent te weinig materiaal.
Centylon-Frankolon Thix moet 5 mm over de rand van het Centylon-Frankolon polyestervlies worden aangebracht.
Dit moet worden verzekerd door met weefselkleefband af te plakken.
Reparatie
Bij mechanische beschadiging van de afdichting of bij later ingebouwde doordringingen in het dakoppervlak moet de
afdichting eerst met een hoekslijpmachine met vezelschijf (granulering P24) worden opgeruwd. Neem de aanwijzingen van
de grondlaag in acht.
Bouwvoegen
Bij een werkonderbreking moet men binnen de 72 uur aan de onderbrekingsvoeg voortwerken. Als dat niet gebeurt,
moet kwartszand in de nog verse afdichting in een strook van minstens 15 cm worden gestrooid of moet de uitgeharde
afdichting – vóór u voortwerkt – met een hoekslijpmachine (granulering P24) worden opgeruwd.

Verbruik en leveringsvorm
Verbruik:
2,8-3,0 kg/m² komt overeen met een laagsterkte van 2,3-2,6 mm
Leveringsvorm:
1 kg-mengzak / 2,5 kg-mengzak / 5 kg-aluzak / 12,5 kg-mengvat / 30 kg-mengvat
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Verdunning
Centylon-Frankolon Thix kan tot maximaal 3% met de bijbehorende verdunner worden verdund. Ook om het gereedschap
te reinigen, kan deze verdunner worden gebruikt.

Opslag
Originele recipiënt bij +5°C tot +30°C droog bewaren
Direct zonlicht op de recipiënt moet ook op de bouwwerf worden vermeden
Twaalf maanden vanaf productie houdbaar
Voor een optimale bewerkbaarheid Centylon-Frankolon Thix bij voorkeur bij kamertemperatuur bewaren

GIS-code / EAK-sleutel
GIS-code: RE 1
EAK-sleutel: 080111

Algemene tips
De tijdsaanduidingen verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Bij lagere
temperaturen verhogen de verbruikswaarden. Er mogen geen systeemvreemde stoffen bij de Centylon-Frankolon Thix
worden gemengd. Uit de ondergrond resulterende oneffenheden kunnen niet met Centylon-Frankolon Thix worden
geëgaliseerd.

Overige
Deze informatie en ons gebruikstechnische advies in woord en tekst zijn gebaseerd op onze kennis. Het geldt echter
uitsluitend als niet-bindend advies, ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. Het advies stelt u niet
vrij van eigen controles van onze huidige tips, in het bijzonder van ons veiligheidsgegevensfiche en technische informatie.
De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de door u gekozen gebruikstoepassing gebeurt
buiten onze controlemogelijkheden en is daarom uw exclusieve verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten
gebeurt telkens onder toepassing van onze actuele algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
Neem de waarschuwingsaanwijzingen op de productetiketten in acht.
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CENTYLONTHIX

TECHNISCHE FICHE
Versie : 02/2016

CENTYLON THIX
Voegafdichting voor bouwdelen uit beton met hoge weerstand tegen waterindringing door drukkend of niet-drukkend
water

Toepassingsgebied
Het afdichtingsmateriaal dient inzetbaar te zijn:
• Op beton met maximale open scheurbreedte van 1.0 mm
• Tegen bodemvocht en niet drukkend water,
• Tegen staand en drukkend water met een maximale waterdruk van 2.5 bar

Materiaal
Centylon-Frankolon Thix is een twee componenten en oplosmiddelvrije afdichting op basis van een Polyurethaan Hybride.
De afdichting in deze toepassing is steeds te gebruiken in combinatie met het Centylon Polyestervlies 165 en de Centypox
BT-grondprimer.

Eigenschappen
De voor deze afdichting benodigde eigenschappen, rekening houdend met het aangegeven toepassingsgebied,
zijn volledig beschreven in de Europese Technische goedkeuring ETA-03/0053 van 19/04/2011
Brandklassering: brandklasse E (EN 13501-1)

Verpakking, Transport, opslag
De producten dienen in de originele gesloten verpakking koel doch vorstvrij worden opgeslagen.
Tevens is het raadzaam opslag bij temperaturen > 30°C gedurende langere tijd te vermijden.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Het Centylon polyestervlies 165 dient droog te worden gestockeerd.
Directe instraling door de zon en inwerking van warmte zijn te vermijden.

Uitvoering
Alle producten en nodige hulpstoffen behoren tot het Centylon-Frankolon Thix gamma en zijn te verstrekken door de
fabrikant. De voegafdichting is aan te brengen op de grondzijde van het te beschermen bouwdeel. De breedte van de aan
te brengen voegafdichting zal minstens 15cm bedragen aan weerzijden van de voeg of dus een totaal breedte van
minstens 30 cm.
De afgewerkte laagdikte zal minsten2.3-2.6 mm bedragen.
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CENTYLONTHIX
Voorwaarden voor de ondergrond
• Beton met hoge waterindringingsweerstand ( aanbevolen ouderdom van het beton: 21 dagen)
• Oppervlakte voorwaarden: zuiver, glad,
• vrij van oneffenheden , fouten en grindnesten
• vrij van losse bestanddelen en cementsluier
• vrij van ontkistingsolie,
• droog tot llichtvochtig,
• bij uitstekende bodemplaat is de kim met cementmortel uit te ronden. De afdichting dient 15cm voorbij deze
uitronding worden doorgetrokken.
De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant zullen steeds gevolgd worden. Een ondergrondvoorbereiding door granulaatof kogelstralen, hoge druk waterstralen, frezen of slijpen (inclusief de bijorende nabehandeling) is ter plaatse te
beoordelen.
Op de aldus voorbereidde ondergrond is vervolgens de primer ‘Centypox BT’ aan te brengen tot overal 3cm voorbij de te
voorziene voegafdichting.
Na droging van deze primerlaag kan dan de eerste afdichtingslaag aangebracht worden.
De voegafdichting uit Centylon Thix is in 2 arbeidsgangen op de voorbereidde ondergrond aan te brengen.
Het Centylon Polyestervlies 165 moet over de volledige breedte van de voegafwerking aangebracht worden.
Het wordt ingebed in de eerste laag van de afdichting en wordt vervolgens volledig afgedekt door de 2de laag.
De tweede laag zal pas aangebracht worden nadat de eerste laag zover is gedroogd dat zich geen beschadiging meer zak
voordoen bij het aanbrengen van de 2de laag.
De voegafdichting is blijvend te beschermen tegen mechanische beschadigingen.
De totale dikte van de droge voegafdichting zal nooit minder bedragen van 2.3mm. Hiertoe dient de aan te brengen
laagdikte minstens 1.3 - 1.5mm te bedragen.
Tot wanneer de aangebrachte dichting op zich regenvast is dient bescherming tegen regen te worden voorzien.
Waterbelasting en/of vorst zijn ten allen tijde te vermijden gedurende het uitdrogingsproces van de nieuw aangebrachte
dichting. Werkvoegen in de aan te brengen dichting zijn te vermijden.
De dikte van de aangebrachte voegafdichting is middels steekproeven in de nog verse afdichting op regelmatige basis
(per m voeg) en willekeurig over de volledige breedte van de voeg te controleren.
Deze diktecontroles zijn duidelijk te documenteren.
(Technische fiches Centypox BT-primer en Centylon Thix toevoegen)
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CENTYLONFRANKOLON

TECHNISCHE FICHE
Versie : 02/2016

TL 006 GRONDLAAGAANBEVELING
Vraag voor elke toepassing een actuele grondlaagaanbeveling op. Deze tabel is een oriënteringshulp voor de medewerker
en geeft een aanbeveling. Niet vermelde ondergronden zoals bijvoorbeeld verweerde ondergronden moeten worden
gecontroleerd, evt. zijn objectbetrokken tests (afzonderlijke tests) nodig aangezien ook de totale opbouw altijd in acht
moet worden genomen.
Bitumineuze ondergronden
geen grondlaag

Bitumenbanen, met leislag of
bezand, gegranuleerd
bitumineuze ondergronden

FRANKOPOX US-grondlaag

bitumineuze wortelbeschermbanen
Bitumenbaan, verweerd
SBS-bitumenbanen,

Afvlammen

APP-bitumenbanen,

Afvlammen, FRANKOLAN TPO-primer

asfalt, verweerd

FRANKOPOX US-grondlaag
(aansluitingen)

FRANKOPOX BN-grondlaag
(aansluitingen/oppervlakken)

FRANKOPOX BT-grondlaag

FRANKOPOX BN- grondlaag

Minerale ondergronden
beton
Chape (anhydriet, cement)
Tegels (geglazuurd,
niet-geglazuurd) opruwen!
Klinkers, splijttegels, bakstenen
opruwen!
Gips
Kalkzandsteen
Kunststofgemodificeerde
chape / mortel
Natuursteen/zandsteen
Cellenbetonsteen
Cementvezelplaten
Cementgebonden stenen met
zwellende klei
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CENTYLONFRANKOLON
Metalen ondergronden
Koper
staal, plaatstaal
verzinkt staal

FRANKOLAN MT-reiniger¹

Titaanzink
Aluminium
V-staal (V2A, V4A), inox

opruwen¹

Aluminium geänodiseerd
Andere ondergronden

resten verwijderen

Verven

geen grondlaag¹

Glas (onbehandeld, ongelaagd)
Lichtkoepels
Harde PVC (vb. deur- en
vensterramen)
Hout, multiplex, spaanplaten,
MDF-platen

horizontale oppervlakken: met scheidingslaag opgaande bouwonderdelen:
zonder scheidingslaag, geen grondlaag

Isolatieplaten met open
celstructuur (polystyrol,
steenwol, foamglas)
Isolatieplaten met gesloten
celstructuur (polyurethaan,
etc.)
Kunststof banen (EPDM, ECB,
EVA, FPO, PE/PP PIB,PVC, TPO,
VAE)

na overleg met VM Building Solutions Telefoon: 0032 9 321 99 21

FRANKOLON®
THIX / TexTura / Vlakken

FRANKOPOX
BT-grondlaag

FRANKOPOX
BN-grondlaag

FRANKOPOX
US-grondlaag

FRANKOLAN
MT-reiniger

FRANKOLAN
TPO/FPOprimer

bewerkbaar bij 21°C na:

15 min

15 min/ 4 u
begaanbaar

30 min

15 min

30 min

0,30 - 0,50 kg

0,30 - 0,50 kg

0,30 - 0,50 kg

0,10 l.

0,10 l.

verbruik/m²:

In principe moeten alle ondergronden schoon, droog, pakkend en draagkrachtig zijn, voldoende dichtheid en vastheid
vertonen en vrij zijn van cementsluier, ontkistingsolie, dichtings- en nabehandelingsmiddelen (curings), vuil, olie, vet,
scheidende stoffen, etc.
met licht bevochtigde doek met FRANKOPOX reinigingsverdunner (art. nr.: V600) resp. met FRANKOLAN MT-reiniger
(art. nr. A61M) reinigen

1
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CENTYLONFRANKOLON
Houd rekening met:
De informatie, in het bijzonder de voorstelling voor bewerking en gebruik van onze producten, berust op onze kennis
en ervaring in normale omstandigheden. Wegens de verschillende materialen, ondergronden en afwijkende
werkvoorwaarden is het onmogelijk om een arbeidsresultaat te garanderen of aansprakelijkheid op te nemen, uit eender
welke rechtsverhouding, hetzij uit deze voorschriften, hetzij uit een mondeling advies, tenzij ons opzettelijkheid of ernstige
nalatigheid ten latse wordt gelegd. Hierbij moet de gebruiker bewijzen dat hij ons schriftelijk alle gegevens, die voor een
deskundige en succesvolle beoordeling nodig zijn, op tijd en volledig ter kennisname heeft doorgegeven.
De eigendomsrechten van derden moeten in acht worden genomen. Voor het overige gelden onze verkoop- en
leveringsvoorwaarden. De nieuwste grondlaagtabel en de meest recente technische fiche, die bij ons moet worden
opgevraagd, geldt. Alle vorige grondlaagaanbevelingen verliezen met deze uitgave hun geldigheid.
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CENTYLONFRANKOLON

TECHNISCHE FICHE
Versie : 02/2016

TPO PRIMER
Centylon-Frankolon TPO Primer is een eencomponentenprimer voor hoogpolymeerbanen.

Technische gegevens
Productgroep
Polypropyleen
Materiaaleigenschappen Regenbestendig bij +21°C na 30 minuten
Bewerkbaar bij 21°C na 30 minuten
Kleurloos

Verwerking
Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog, pakkend en draagkrachtig zijn, voldoende dichtheid en vastheid vertonen en vrij zijn
van cementslib, ontkistingsolie, dichtings- en nabehandelingsmiddelen, vuil, olie, vet enzovoort.
Temperaturen en luchtvochtigheid
De Centylon-Frankolon TPO Primer is verwerkbaar bij omgevings- en ondergrondtemperaturen van +5°C tot +40°C.
De ideale verwerkingstemperatuur bedraagt circa +21°C.
Verwerking
De Centylon-Frankolon TPO Primer wordt met behulp van een schuurpad dun op het oppervlak met maximum 100 g/m²
ingeborsteld. De Centylon-Frankolon TPO Primer mag niet op het oppervlak worden gegoten en moet worden
weggehouden van ontstekingsbronnen en open vlammen.
De grondlaag moet circa 5 mm boven de geplande afdichting uitsteken. De Centylon-Frankolon TPO Primer moet binnen
de 24 uur met Centylon-Frankolon-afdichting worden bewerkt. Indien dit niet gebeurt, moet de Centylon-Frankolon TPO
Primer worden verwijderd door deze met een lichtjes in de bijbehorende verdunner gedrenkte doek, af te slijpen of af te
wassen. De Centylon-Frankolon TPO Primer mag in geen geval nogmaals zonder voorafgaande reiniging worden
aangebracht.

Verbruik en leveringsvorm
Verbruik:
maximum 0,10 l/m²
Leveringsvorm:
0,30 liter-karton / 1 liter-fles

Opslag
Originele recipiënt bij +5°C tot +30°C droog bewaren
Direct zonlicht op de recipiënt moet ook op de bouwwerf worden vermeden
Twaalf maanden vanaf productie houdbaar
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CENTYLONFRANKOLON
GIS-code / EAK-sleutel
GIS-code: M-GF04
EAK-sleutel: 080111

Algemene tips
De tijdsaanduidingen verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Bij lagere
temperaturen verhogen de verbruikswaarden. Er mogen geen systeemvreemde stoffen bij de Centylon-Frankolon
TPO Primer worden gemengd.

Verwerking
• De ondergrond moet voor het aanbrengen van de Centylon-Frankolon TPO Primer grondig met de bijbehorende
verdunner worden gereinigd.`
• Dompel het schuurpad in het blik.
• Breng de Centylon-Frankolon TPO Primer met zachte druk in draaiende bewegingen op het oppervlak aan
(maximum 100/m²).

Overige
Deze informatie en ons gebruikstechnische advies in woord en tekst zijn gebaseerd op onze kennis. Het geldt echter
uitsluitend als niet-bindend advies, ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. Het advies stelt u niet
vrij van eigen controles van onze huidige tips, in het bijzonder van ons veiligheidsgegevensfiche en technische informatie.
De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de door u gekozen gebruikstoepassing gebeurt
buiten onze controlemogelijkheden en is daarom uw exclusieve verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten
gebeurt telkens onder toepassing van onze actuele algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
Neem de waarschuwingsaanwijzingen op de productetiketten in acht.
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TECHNISCHE FICHE
Versie : 02/2016

CENTYLON-FRANKOLON VLAKKEN
Centylon-Frankolon vlakken vormen een oplosmiddelvrije afdichting uit twee componenten.

Toepassingsgebieden
•
•
•
•

Afdichten van balkons of terrassen zonder vliesinleg
Saneren van betonoppervlakken, parkeerdeks, afdichting onder tegels
Voor hellingen van 0 tot 5%
Gebruik uitsluitend met deklaag

Technische gegevens
Productgroep
Polyurethaan hybride
Materiaaleigenschappen Verwerkingstijd/Bruikbaarheidsduur bij +21°C: 45 minuten
Regenbestendig bij +21°C na 2 uur
Begaanbaar/Bewerkbaar bij +21°C na 24 uur
Weersbestendig en diffusie-open
Alkalibestendig
Ook binnen bruikbaar
Kortstondig temperatuursbestendig: +260°C
Kleur: grijs

Verwerking
Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn, voldoende dichtheid en vastheid vertonen en vrij zijn van
cementslib, ontkistingsolie, dichtings- en nabehandelingsmiddelen, vuil, olie, vet enzovoort.
Voor de verschillende ondergronden zijn er grondlaagtabellen. Neem de verluchtingstijden of de bewerkbaarheid van de
afzonderlijke stappen in acht.
Temperaturen en luchtvochtigheid
Centylon-Frankolon vlakken is bruikbaar bij een omgevingstemperatuur van +5°C tot +40°C en bij een ondergrondtemperatuur van +5°C tot +50°C. De ideale verwerkingstemperatuur bedraagt circa +21°C. De viscositeit neemt toe
naargelang de temperatuur zakt, en neemt af bij stijgende temperaturen. De relatieve luchtvochtigheid bedraagt bij de
verwerking tussen de 40% en 80%. De verwerkingstemperatuur moet 3°C boven het vriespunt liggen. Het restvocht in de
ondergrond moet onder de 5% in de bovenste 2 cm liggen.
Mengen
Mengen metalen recipiënt
De hardingscomponent B wordt volledig in stamcomponent A gegoten. Met een korfroerder wordt het materiaal minstens
3 minuten lang bij 300 t/min streepvrij en kleurgelijk gemengd. Vervolgens wordt de gemengde afdichting in een schone
recipiënt gegoten en nogmaals minstens 1 minuut doorgeroerd.
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CENTYLONFRANKOLON
Verwerking
Breng maximum 3 kg Centylon-Frankolon-oppervlakte aan. Giet het gemengde materiaal uit de emmer op het oppervlak
en verdeel met een rubberen strijkmes (vertanding 8 mm). De Centylon-Frankolon-oppervlakte mag niet met de rol
worden verwerkt. Om luchtbellen te vermijden, moet onmiddellijk na het aanbrengen van de Centylon-Frankolonoppervlakte het oppervlak met een ontbastingsinstallatie worden afgeprikt. De ideale bewerkings-temperatuur bedraagt
circa +21°C. De viscositeit neemt toe naargelang de temperatuur zakt, en neemt af bij stijgende temperaturen.
Reparatie
Bij mechanische beschadiging van de afdichting of bij later ingebouwde doordringingen in het dakoppervlak moet de
afdichting eerst met een hoekslijpmachine met vezelschijf (granulering P24) worden opgeruwd. Neem de aanwijzingen van
de grondlaag in acht.
Bouwvoegen
Bij een werkonderbreking moet men binnen de 72 uur aan de onderbrekingsvoeg verder werken. Als dat niet gebeurt,
moet kwartszand in de nog verse afdichting in een strook van minstens 15 cm worden gestrooid of moet de uitgeharde
afdichting voor u verder werkt met een hoekslijpmachine met vezelschijf (granulering P24) worden opgeruwd.

Verbruik en leveringsvorm
Verbruik:
circa 3 kg/m² komen overeen met een laagsterke van 2,6 mm
Leveringsvorm:
12 kg-mengvat / 30 kg-mengvat

Verdunning
De Centylon-Frankolon-oppervlakte mag niet worden verdund. Om het gereedschap te reinigen, kan de bijbehorende
verdunner worden gebruikt.

Opslag
Originele recipiënt bij +5°C tot +30°C droog bewaren
Direct zonlicht op de recipiënt moet ook op de bouwwerf worden vermeden
Twaalf maanden vanaf productie houdbaar
Voor een optimale bewerkbaarheid Centylon-Frankolon vlakken bij voorkeur bij kamertemperatuur bewaren

GIS-code / EAK-sleutel
GIS-code: RE 1
EAK-sleutel: 080111

Algemene tips
De tijdsaanduidingen verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Bij lagere
temperaturen verhogen de verbruikswaarden. Er mogen geen systeemvreemde stoffen bij de Centylon-Frankolon vlakken
worden gemengd. Uit de ondergrond resulterende oneffenheden kunnen niet met Centylon-Frankolon vlakken worden
geëgaliseerd.
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CENTYLONFRANKOLON
Overige
Deze informatie en ons gebruikstechnische advies in woord en tekst zijn gebaseerd op onze kennis. Het geldt echter
uitsluitend als niet-bindend advies, ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. Het advies stelt u niet
vrij van eigen controles van onze huidige tips, in het bijzonder van ons veiligheidsgegevensfiche en technische informatie.
De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de door u gekozen gebruikstoepassing gebeurt
buiten onze controlemogelijkheden en is daarom uw exclusieve verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten
gebeurt telkens onder toepassing van onze actuele algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
Neem de waarschuwingsaanwijzingen op de productetiketten in acht.
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CENTYPOX-FRANKOPOX VERDUNNER
Toepassingsgebieden
•
•
•
•
•
•
•

Verdunning van Centylon-Frankolon Thix
Verdunning van Centylon-Frankolon TexTura
Verdunning van Centylon-Frankolon-inbeddingslaag
Verdunning van Centypox Frankopox-verzegeling
Verdunning van Centypur-Frankopur 2C-COLOR
Om vuil gereedschap te reinigen bij producten die niet wateroplosbaar zijn
Om sterk vervuilde materialen te reinigen

Technische gegevens
Productgroep
Oplosmiddelmengsel
Materiaaleigenschappen Kleurloos

Verwerking
Giet Centypox-Frankopox Verdunner in een hersluitbare emmer en reinig het gereedschap daarin. Sluit vervolgens de
recipiënt zodat het product niet verdampt. Materiaal dat met oliën of vetten is vervuild, kan eveneens met
Centypox-Frankopox Verdunner worden gereinigd. De producten mogen slechts maximaal 3% worden verdund.

Verbruik en leveringsvorm
Verbruik:
reinigen van metaalplaten: naargelang de toepassing
Leveringsvorm:
1 liter-blik / 3 liter-blik / 6 liter-blik / 30 liter-blik

Opslag
Originele recipiënt bij +5°C tot +30°C droog bewaren
Direct zonlicht op de recipiënt moet ook op de bouwwerf worden vermeden
Twaalf maanden vanaf productie houdbaarm

GIS-code / EAK-sleutel
EAK-sleutel: 080111

Algemene tips
Er mogen geen systeemvreemde stoffen bij de Centypox-Frankopox Verdunner worden gemengd.
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FRANKOPOX
Overige
Deze informatie en ons gebruikstechnische advies in woord en tekst zijn gebaseerd op onze kennis. Het geldt echter
uitsluitend als niet-bindend advies, ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. Het advies stelt u niet
vrij van eigen controles van onze huidige tips, in het bijzonder van ons veiligheidsgegevensfiche en technische informatie.
De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de door u gekozen gebruikstoepassing gebeurt
buiten onze controlemogelijkheden en is daarom uw exclusieve verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten
gebeurt telkens onder toepassing van onze actuele algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.
Neem de waarschuwingsaanwijzingen op de productetiketten in acht.
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CENTYPOX-FRANKOPOX Verzegeling
2-componenten, oplosmiddelvrije verzegeling

Toepassingsgebieden
•
•
•
•

Toplaag verzegeling voor coloritkwarts, kwartszand, graniet
Verzegeling van de onderliggende lagen
Bindmiddel voor natuursteentapijt en coloritkwarts 2-3,5 mm
Toepassingsgebied: parkeerdaken, bouwdelen die verzegeld moeten worden

Technische gegevens
Productgroep
Polyurethaan hybride
Materiaaleigenschappen opgelet! Bij blootstelling aan zonnestralen kan vergeling optreden!
verwerkingstijd/bruikbaarheidsduur bij +21° C
30 minuten
regenbestendig bij +21° C			
na 2 uur
beloopbaar / overwerkbaar bij +21°C		
na 24 uur
Kleurtoon Transparant
RAL 1001- beige
RAL 7001- zilvergrijs
RAL 7032- kiezelgrijs

Verwerking
Ondergrond
De ondergrond moet zuiver, vast, niet glad, schoon, droog, pakkend en draagkrachtig zijn, voldoende dichtheid en
vastheid vertonen en vrij zijn van cementsluier, nabehandelingsmiddelen (curings),vuil, olie en vet. Bij het aanbrengen van
meerdere lagen is de verzegeling overwerkbaar tussen 24uur en 72uur na het aanbrengen van de vorige laag.
Temperatuur
De CENTYPOX-FRANKOPOX verzegeling is verwerkbaar bij een omgevingstemperatuur van +5° C tot +40° C en bij een
ondergrondtemperatuur van + 5° C tot +50° C. De ideale verwerkingstemperatuur ligt rond de +21° C. De viscositeit stijgt
bij dalende temperaturen en daalt bij stijgende temperaturen. De relatieve luchtvochtigheid tijdens de verwerking ligt
idealiter tussen 40 % en 80 %. De verwerkingstemperatuur moet 3°C boven het dauwpunt liggen. Het restvocht in de
ondergrond moet onder de 5 % liggen.
Mengen
De hardingscomponent B wordt onder constant roeren volledig in basiscomponent A ingegoten. Door middel van een
korfroerder wordt het materiaal gedurende minstens 3 minuten aan een snelheid van 300 omwentelingen / minuut
gemengd zodat de kleur uniform is. Aansluitend wordt het mengsel in een propere emmer gegoten en nog gedurende
1 minuut geroerd.
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CENTYLONFRANKOLON
Verwerking (Verzegeling)
Om kleurverschillen te vermijden, moet er opgelet worden dat er 1 chargenummer per dakvlak gebruikt wordt.
De gemengde CENTYPOX-FRANKOPOX verzegeling moet door middel van een kortharige perlonrol dun en gelijkmatig
kruiselings op de ondergrond aangebracht worden.
CENTYPOX-FRANKOPOX
Verzegeling

Verzegeling kruiselings aanbrengen.
Plasvorming vermijden.
Verwerking (Bindmiddel)
Het CENTYMIN-FRANKOMIN Natuursteentapijt of CENTYMIN-FRANKOMIN Coloritkwarts 2 - 3,5 mm in een mortelkuip
vullen en aansluitend CENTYPOX-FRANKOPOX verzegeling in een een voorgevormde bak gieten.
Aansluitend wordt er 5 minuten gemengd d.m.v. een dwangmenger. Dit mengsel moet binnen de 25 minuten verwerkt
worden. De benodigde hoeveelheid wordt op het grondvlak aangebracht, verdeeld en met een niveaulat geëgaliseerd.
Aansluitend wordt de vloerbedekking met een truweel verdicht.

Verbruik en leveringsvorm
Verbruik (verzegeling)
ca. 0,60 -1,00 kg/m² afhankelijk van de korrelgrootte
Verbruik (Bindmiddel)
1,70 kg (1,80 ltr.) CENTYPOX-FRANKOPOX Verzegeling voor 25 kg Natuur steentapijt of voor 25 kg Coloritkwarts
2 - 3,5 mm Verbruik van het mengsel: ca. 17,00 kg/m² ± 2,50 kg/m² Minimale dikte: 8 mm
Leveringsvorm
6 kg meng-verpakking / 12,5 kg meng-verpakking

Technische fiches
TL 003 CENTYLON-FRANKOLON® en vocht
TL 010 Oneffenheidstoleranties
TL 011 Reinigen van de CENTYLON-FRANKOLON® vlakken

Verdunning
De CENTYPOX-FRANKOPOX Verzegeling kan tot maximaal 3 % met CENTYPOX-FRANKOPOX verdunner verdund worden.
De CENTYPOXFRANKOPOX Verdunner kan eveneens gebruikt worden om gereedschap te reinigen.

Stockage
Originele verpakking bij +5° C tot +30 °C droog bewaren. Direct zonlicht op de verpakking moet ook op de bouwwerf
worden vermeden. Houdbaarheid: 12 maanden na productiedatum

GIS-code / EAK-sleutel
GIS-code: RE 1
EAK-sleutel: 080111
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CENTYLONFRANKOLON
Algemene tips
Belangrijk:
De tijdsaanduidingen verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevingsen ondergrondtemperaturen. Bij lagere
temperaturen verhogen de verbruikswaarden. Er mogen geen systeemvreemde stoffen bij de CENTYPOXFRANKOPOX
Verzegeling worden gemengd.

Overige
Deze informatie en ons gebruikstechnisch advies in woord, tekst en door testen gebeuren op basis van onze kennis.
Zij gelden echter uitsluitend als nietbindend advies, ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van
derden. Het advies stelt u niet vrij van eigen controles van onze huidige tips - in het bijzonder van onze
veiligheidsgegevensfiche en technische informatie - en van onze producten met het oog op hun geschiktheid voor de
bedoelde processen en doeleinden. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de omwille van
ons toepassingstechnisch advies door u gekozen gebruikstoepassing gebeurt buiten onze controlemogelijkheden en is
daarom uw exclusieve verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten gebeurt telkens onder toepassing van onze
actuele algemene verkoopen leveringsvoorwaarden. Neem de waarschuwingsaanwijzingen op de productetiketten in acht.
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CENTYLONFRANKOLON

TECHNISCHE FICHE
Versie: 02/2016

CENTYPUR-FRANKOPUR FINISH
2-component Verzegeling

Toepassingsgebied
•
•
•
•

Verzegeling van het oppervlak waarop coloritkwarts, zand of natuursteentapijten ingezet worden
Zonder weekmakers, geurloos, hoogreactief, blijvend elastisch, slijtvast
Alkalibestendig, UV- en weerbestendig
glanzend

Technische gegevens
Productgroep
2 componenten Polyurea
Materiaaleigenschappen • Verwerkingstijd / Droogtijd bij + 21° C
• Regenbestendig bij + 21° C 			
• Beloopbaar / Gebruiksklaar bij + 21° C
• Kortstondig temperatuurbestendig: 		
• Kleurtoon: 					

20 minuten
na: 90 minuten
na: 6 / 12 uur
+ 180° C
Transparant / Glanzend

Verwerking
Ondergrond
CENTYPUR FINISH kleeft op utiliteitsondergronden, natuursteentapijten en vele andere ondergronden. De ondergrond
moet vast, niet glad, schoon, droog, pakkend en draagkrachtig zijn, voldoende dichtheid en vastheid vertonen en vrij zijn
van cementsluier, losse en broze delen, zoals olie, vet, rubberresten, verfresten, bestaande coatings e.d.m.
Temperaturen
CENTYPUR FINISH is verwerkbaar bij omgevingstemperaturen van +5 ° C tot +30° C en bij ondergrondtemperaturen van
+5° C tot +35° C. De ideale verwerkingstemperatuur ligt op +21° C. De viscositeit neemt toe bij stijgende temperaturen en
daalt bij dalende temperaturen. De relatieve luchtvochtigheid moet bij de verwerking tussen 40 % en 80 % liggen.
De verwerkingstemperatuur moet 3° C boven het dauwpunt liggen.
Mengen
Beide componenten moeten in een mengverhouding van 1 : 1 gemengd worden. Voor het eigenlijke mengen, dient
Component A grondig geroerd te worden, aangezien dit product vaste partikels bevat (deze vormen zich tijdens de
stockage). Daarna dient Component B bij Component A gemengd te worden. Het mengen gebeurt machinaal
(vb. een traag draaiende dwangmenger) gedurende 2 à 3 minuten. De ideale verwerkingstemperatuur ligt op +21° C.
Verwerking
Meng de componenten zoals hierboven aangegeven. Aansluitend wordt de verzegelingslaag uit de verfrolbak aangebracht
door middel van een kortharige perlonrol. Bij grotere oppervlakken, wordt het aanbevolen, de verzegelingslaag te verdelen
met een aftrekker / vloerwisser vervolgens aan te rollen. Belangrijk: voor een gelijkmatige verdeling moet het materiaal uit
een geschikte verfrolbak aangebracht worden. Het complete vlak moet bovendien zonder arbeidsonderbreking afgewerkt
worden!
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CENTYLONFRANKOLON
Verbruik en leveringsvorm
Verbruik:
ca. 0,30 kg / m² - 0,40 kg / m² op kwartszand met korrelgrootte 0,7 – 1,2 mm
ca. 0,15 kg / m² - 0,20 kg / m² op gladde ondergronden
Het verbruik hangt hoofdzakelijk af van de aard van het ondergrond.
Leveringsvorm:
4 x 1 kg kneedbuidel in kunststofemmer
10 kg (= 5 kg Component A + 5 kg Component B) in metalen emmer

Verdunning
CENTYPUR FINISH wordt gebruiksklaar geleverd. De verzegeling mag niet verdund worden. Gereedschap kan gereinigd
worden met de Centypox Verdunner V600. Uitgehard materiaal kan enkel mechanisch verwijderd worden.

Stockage
Originele verpakking bij +5° C tot +30 °C droog bewaren.
Voor een optimale verwerking gebeurt de stockage op kamertemperatuur.
Direct zonlicht op de verpakking moet ook op de bouwwerf worden vermeden. Houdbaarheid: 12 maanden na
productiedatum.

GIS-code / EAK-sleutel
GIS-Code: RU 1
EAK-Sleutel: 080111

Algemene tips
Belangrijk: de tijdsaanduidingen verkorten bij hogere en verlengen bij lagere omgevings- en ondergrondtemperaturen.
Bij lagere temperaturen verhogen de verbruiks- waarden. Er mogen geen systeemvreemde stoffen bij de
CENTYPUR FINISHworden gemengd.

Overige
Deze informatie en ons gebruikstechnisch advies in woord, tekst en door testen gebeuren op basis van onze kennis.
Zij gelden echter uitsluitend als niet-bindend advies, ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden.
Het advies stelt u niet vrij van eigen controles van onze huidige tips – in het bijzonder van onze veiligheidsgegevensfiche
en technische informatie – en van onze producten met het oog op hun geschiktheid voor de bedoelde processen en doeleinden. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de omwille van ons toepassingstechnisch
advies door u gekozen gebruikstoepassing gebeurt buiten onze controlemogelijkheden en is daarom uw exclusieve
verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten gebeurt telkens onder toepassing van onze actuele algemene
verkoop- en leveringsvoorwaarden. Neem de waarschuwingsaanwijzingen op de productetiketten in acht.
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CENTYLONFRANKOLON

TECHNISCHE FICHE
Versie: 02/2016

CENTYSIL-FRANKOSIL® 1C
1-component, oplosmiddelvrije afdichting

Toepassingsgebieden
•
•
•
•
•

Aansluitingen en penetraties met vliesinlage
Opgaande bouwonderdelen
Herstellingen / Saneringen
Plaatsen waar geen geurhinder mag zijn
Combinatie van ondergronden uit bitumen en kunststof

Technische gegevens
Productgroep
1C Polyurethan-Hybride, uithardend bij vocht
Materiaaleigenschappen Verwerkingstijd* bij open verpakking bij +21° C
Regenbestendig* bij +21° C
Begaanbaar/overwerkbaar* bij +21° C
Kleur grijs, ca. RAL 7001

90 minuten
na 60 minuten
na 12 uur

*Metingen bij 21°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Onder invloed van weersomstandigheden
zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur worden de aangegeven waarden veranderd.

Verwerking
Ondergrond
De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn, voldoende dichtheid en vastheid vertonen en vrij zijn van
cementslib, ontkistingsolie, dichtings- en nabehandelingsmiddelen, vuil, olie, vet enzovoort. Voor de verschillende
ondergronden zijn er grondlaagtabellen. Neem de verluchtingstijden of de bewerkbaarheid van de afzonderlijke stappen
in acht.
Temperaturen en luchtvochtigheid
CENTYSIL-FRANKOSIL® 1C is bruikbaar bij een omgevingstemperatuur van +5° C tot +40° C en bij een ondergrondtemperatuur van +5° C tot +50° C. De ideale verwerkingstemperatuur bedraagt circa +21° C. De viscositeit neemt toe
naargelang de temperatuur zakt, en neemt af bij stijgende temperaturen. De relatieve luchtvochtigheid moet bij de
verwerking minstens 30 % bedragen, de verwerkingstemperatuur moet 3° C boven het dauwpunt liggen. Het restvocht in
de ondergrond moet onder de 5 % in de bovenste 2 cm liggen.
Verwerking
Voor aanvang van de werken moet CENTYSIL-FRANKOSIL® 1C grondig geroerd worden.
Tijdens arbeidsonderbrekingen moet de verpakking opnieuw gesloten worden. Om kleurverschillen te
vermijden moet er op gelet worden dat er geen verschillende chargenummers gebruikt worden.
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CENTYLONFRANKOLON
Aansluitingen/Overgangen:
ca. 2/3 CENTYSIL-FRANKOSIL® 1C aanbrengen en met een perlonrol of rubberen strijkmes verdelen. Plaats het
CENTYLON-FRANKOLON® Polyestervlies zonder plooien in holle ruimtes en bewerk volgens de methode „nat in nat“
met circa 1/3 CENTYSIL-FRANKOSIL® 1C met een perlonrol.
Bij vensters en deurelementen moet CENTYSIL-FRANKOSIL® 1C minstens 15 cm over de vloer geplaatst worden.
Daarbij moet er een overlap van minstens 5 cm gemaakt worden. Op systeemvreemde ondergronden moet
CENTYSIL-FRANKOSIL® 1C in een breedte van minstens 15 cm aangebracht worden.
Details (vb.: ventilatoren)
ca. 2/3 CENTYSIL-FRANKOSIL® 1C aanbrengen en gelijkmatig verdelen.
CENTYLON-FRANKOLON® polyestervlies zonder plooien in holle ruimtes en bewerk volgens de methode „nat in nat“ met
circa 1/3 CENTYSIL-FRANKOSIL® 1C met een perlonrol. CENTYSIL-FRANKOSIL® 1C wordt max. 5 mm over de rand van het
CENTYLONFRANKOLON ® polyestervlies aangebracht. Het bovenste deel van de afdichting moet glanzend zijn. Een matte
afwerking betekent te weinig materiaal.
Reparatie
Bij mechanische beschadiging van de afdichting of bij later ingebouwde doordringingen in het dakoppervlak moet de
afdichting eerst met een schuurmachine en CENTYPOX-FRANKOPOX verdunner voorbehandeld worden alvorens
CENTYSIL-FRANKOSIL® 1C aangebracht wordt. Neem de aanwijzingen van de grondlaag in acht.
Bouwvoegen
Bij een werkonderbreking moet men binnen de 72 uur aan de onderbrekingsvoeg voortwerken. Als dat niet gebeurt moet
men alvorens opnieuw het werk aan te vatten, de uitgeharde afdichting met CENTYPOX-FRANKOPOX verdunner en een
schuurmachine voorbehandelen.

Verbruik en leveringsvorm
Verbruik:
• circa. 3,00 – 4,00 kg/m² naar gelang van de ondergrond
Leveringsvorm:
7 kg Mengvat, 15 kg Mengvat, 30 kg Mengvat
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CENTYLONFRANKOLON
Hechting op ondergrond:
Minerale ondergronden
Beton

CENTYPOX-FRANKOPOX BT-/BN-Grondlaag

Vloeren

CENTYPOX-FRANKOPOX BT-/BN-Grondlaag

Tegels

opruwen met slijpschijf, CENTYPOX-FRANKOPOX BT-/BN-grondlaag

Metalen ondergronden
Aluminium

opruwen met slijpschijf, CENTYLAN-FRANKOLAN SL-Reiniger

RVS

opruwen met slijpschijf, CENTYLAN-FRANKOLAN SL-Reiniger

Koper

opruwen met slijpschijf, CENTYLAN-FRANKOLAN SL-Reiniger

Staal

opruwen met slijpschijf, CENTYLAN-FRANKOLAN SL-Reiniger

Titaanzink

opruwen met slijpschijf, CENTYLAN-FRANKOLAN SL-Reiniger

Verzinkt

staal opruwen met slijpschijf, CENTYLAN-FRANKOLAN SL-Reiniger

Afdichtingsbanen
Bitumenbaan, met leislag

Zonder grondlaag
(ondergronden die bitumen bevatten kunnen verkleuringen veroorzaken)

EPDM banen

CENTYLAN-FRANKOLAN FPO-Primer (Test noodzakelijk per merk & type)

FPO banen

CENTYLAN-FRANKOLAN FPO-Primer (Test noodzakelijk per merk & type)

PVC banen

opruwen met slijpschijf, CENTYLAN-FRANKOLAN FPO-Primer
(Test noodzakelijk per merk & type)

Andere
CENTYLON-FRANKOLON®
vloeibare afdichting

opruwen met slijpschijf, reinigen met CENTYPOX-FRANKOPOX verdunner

Gehard glas

CENTYLAN-FRANKOLAN SL-Reiniger

Hout

Zonder grondlaag

PVC (hard)

opruwen met slijpschijf, CENTYLAN-FRANKOLAN SL-Reiniger
(Test noodzakelijk per merk & type)

Belangrijke opmerking: De kleving op de ondergrond moet altijd getest worden!
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CENTYLONFRANKOLON
Technische bijlagen
• TL 003 Vochtigheid
• TL 010 Oneffenheidstoleranties
• TL 012 CENTYPOX-FRANKOPOX BT-Grondlaag

Verdunning
CENTYSIL-FRANKOSIL® 1C kan tot maximaal 3% met de bijhorende verdunner worden verdund. Ook om het gereedschap
te reinigen, kan deze verdunner gebruikt worden.

Opslag
Originele recipiënt bij +5° C tot +30° C droog bewaren. Voor een optimale verwerking wordt het aanbevolen om
CENTYSIL-FRANKOSIL® 1C bij kamertemperatuur te bewaren. Direct zonlicht op de recipiënt moet ook op de bouwwerf
worden vermeden. 6 maanden in origineel gesloten verpakking bewaarbaar.

GIS-Code / EAK-Sleutel
• GIS-Code: niet van toepassing
• EAK-Sleutel: 080111

Algemene tips
Belangrijk:
De tijdsaanduidingen verkorten bij hogere en verlengen bij langere omgevings- en ondergrondtemperaturen. Bij lagere
temperaturen verhogen de verbruikswaarden. Er mogen geen systeemvreemde stoffen bij de CENTYSIL-FRANKOSIL® 1C
worden gemengd. Uit de ondergrond resulterende oneffenheden kunnen niet met
CENTYSIL-FRANKOSIL® 1C worden geëgaliseerd.

Overige
Deze informatie en ons gebruikstechnisch advies in woord en tekst zijn gebaseerd op onze kennis. Het geldt echter
uitsluitend als niet-bindend advies, ook met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. Het advies stelt u niet
vrij van eigen controles van onze huidige tips, in het bijzonder van onze veiligheidsfiche en technische informatie.
De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de door u gekozen gebruikstoepassing gebeurt
buiten onze controlemogelijkheden en is daarom uw exclusieve verantwoordelijkheid. De verkoop van onze producten
gebeurt telkens onder toepassing van onze actuele algemene verkoopsen leveringsvoorwaarden.
Neem de waarschuwingsaanwijzingen op de productetiketten in acht.
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