Cold Lay Asphalt Concretes

SCJ

Seal and Tack Coat Spray

Een koude voegafdichting die op de verticale randen en de bodem van de kuil wordt
aangebracht voordat het asfalt wordt gelegd.
•
•
•

HAPAS-goedgekeurd sinds 2005
Voorkomt binnendringing van water
Verbetert de binding

•
•

Verlengt de levensduur van uw
reparatie
Kan in alle weersomstandigheden
worden gebruikt

Toepassingen
SCJ is een koude bitumenvoegafdichtings- en hechtlaagspray
die op de verticale randen en de bodem van de kuil wordt
aangebracht voordat het asfalt wordt gelegd. Hiermee wordt de
binding van het materiaal met het substraat verbeterd en wordt
het waterdicht gemaakt. Hierdoor worden de prestaties van de
reparaties aanzienlijk verbeterd door te voorkomen dat water
binnendringt en vriest/ontdooit met alle gevolgen van dien.

Opslag
Spuitbussen mogen NIET worden blootgesteld aan direct
zonlicht of temperaturen boven 50°C. Bewaar ze in een koele,
goed geventileerde ruimte.

Technische informatie
SCJ wordt geleverd in 750 ml spuitbussen. Het bitumen
wordt gespoten door de bus op zijn kop te houden en op de
spuitknop te drukken.

Gezondheid, veiligheid en milieu
U moet geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen
gebruiken wanneer u producten prepareert, mengt en
aanbrengt. Was altijd uw handen voordat u gaat eten en
houd materialen veilig buiten het bereik van kinderen
en dieren. Gooi de verpakking en het restafval op
verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met de
lokale voorschriften weg. U vindt een informatieblad met alle
materialen van dit product op instarmac.co.uk

Preparatie
Verwijder zoveel mogelijk stilstaand water en losse deeltjes
voordat u het product aanbrengt. Het afdichtingsmiddel kan
op vochtige of droge oppervlakken worden aangebracht.
Toepassing
Houd de bus stevig vast en schud hard voor gebruik. Draai de
bus om en druk op de spuitknop. Bedek het gebied dat moet
worden afgedicht met lange halen vanaf een afstand van
175 mm tot 250 mm en werk van boven naar beneden. Zorg
ervoor dat het gehele oppervlak is bedekt.
Schoonmaken
Houd het mondstuk direct na gebruik naar boven gericht en
spuit een paar seconden om het te legen. Let erop dat u niet
tegen de wind in spuit. Als u het mondstuk na gebruik niet
leegt, kan de spuitbus verstopt raken, waardoor het product
onbruikbaar wordt.

Houdbaarheid
De houdbaarheid onder geschikte omstandigheden voor
verzegelde goederen is 12 maanden.

Kwaliteitsgarantie
Alle producten worden in een fabriek vervaardigd waarvan
het kwaliteitsbeheersysteem is gecertificeerd/geregistreerd
conform BS EN IS0 9001, 14001 en OHSAS 18001. Onze
producten zijn gegarandeerd tegen defecte materialen en
productiefouten en zullen worden vervangen of u krijgt het
aankoopbedrag terug als de goederen niet overeenkomen
met ons reclamemateriaal. We kunnen echter geen
aansprakelijkheid accepteren die voortvloeit uit het gebruik
van onze producten, omdat we geen directe of doorlopende
controle hebben over waar en hoe onze producten worden
gebruikt. Alle producten die worden verkocht zijn onderhevig
aan onze verkoopvoorwaarden. U kunt hiervan een kopie bij
ons aanvragen.

compliance
number: 2314

Kleur				
Eenheid/verpakking			
				

zwart
750 ml spuitbus,
12 spuitbussen per doos
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