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VERWERKEN
1. Voorbereiden van de ondergrond
, De voeg moet zuíver, droog en vríj van vuil zijn.
. Voor voegen met stoffige oppervlakken is het

gebruik van de kleefuernis Asco Compound
Primer aangeraden.
2. Smelten en aanbrengen van COMPOUND

MNl5A

BESCHRIJVING
Warm te ven¡¡erken dichtingmassa, op basis
van elastomeer bitumen en aanhechtingstoffen.

GEBRUIK
. Opvulfen van horizontale voegen tussen

beton- of asfaltverharding (uitzetting- of

krimpvoegen van wegen en industriële vloeren,
verbinding tussen metalen structuren en beton)

. Het smelten geschiedt in een smeltketelmet
oliebad vooaÍen van een roerstaaf en een
thermostaat.
. verwerkingstemperatuur: +/- 160" C
. kritische temperatuur: 200'C
. maximale veruvarmingstijd:6 u.
. Om het smelten eerst te vergemakkelijken,
raden wij aan de smeltketef enkel te vullen tot 1i3
van zijn maximaal volume.
. Zodra het smelten is begonnen, mag men de
smeltketel volledig bijvullen.

EIGENSCHAPPEN
.

VERBRUIK

Zuurbestendig

. Bezit reêle elastische eigenschappen en

. Voor een voeg met een sectie van 1 cm2
moet men 100 grllm voorzien.

herneemt zijn oorspronkelijke vorm na meer
dan 100 o/o rek.
. Behoudt zijn elasticiteit bij temperaturen
begrepen tussen -20" C en + 60'C.
. Gedrag tegenover agressieve stoffen
weerstaat aan verdunde zuren en basen.
Weerstaat niet aan koolwaterstofsolventen.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP EN
VLEKKEN
White spirit.

BEWAREN
. Onbeperkt. Vereist geen speciale voorzorgen.

INFORMATIEVE GEGEVENS
Kleur
Ring en bolEN 1427
Cone Penetratie EN 13880-2

auart.

VERPAKKING

90'c

. Kartonnen dozen van 17 kg netto

60

Q5"C\
Cone Penetratie na 168 e 70'C
EN 13880-4/2
Kogel Penetratie en terugvering
EN 13880-3
Kogel Penetratie en terugvering
na 168 u 70'C EN 13880-4/3
Vloeiweerstand EN 1 3880-5
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Conform aan de norm CE EN 14188-{:
Classe N2
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