EZY-NET® is een pasteuze vloeistof die wordt aangebracht met blokkwast of airless, en die tijdens
de drogingsfase roet and andere vervuilingen absorbeert; na enkele dagen wordt EZY-NET® van de
ondergrond gehaald als een folie.

Aanbrengen van EZY-NET® met blokkwast of airless

Verwijderen van EZY-NET®-folie.

BESCHRIJVING

» EZY-NET® is een pasteuze vloeistof die droogt tot een elastische en aftrekbare folie, die roet en andere
vervuilingen absorbeert.
» De EZY-NET® folie wordt 2 tot 4 dagen na toepassing manueel afgetrokken.
» EZY-NET® wordt toegepast met een airless verfspuitpistool of een verfkwast.

VOORDELEN

» Makkelijk toe te passen met een airless verfpistool of een blokkwast.
» Schoonmaaktechniek dat als een schil de ondergrond omhult en het reinigt tot aan de kleinste deeltjes.
» Lost niet op en reageert niet met zouten die aan de ondergrond zitten.

TOEPASSING

» Meng mechanisch voor gebruik; voeg geen water of solvent toe.
» Pas het toe met een spuitpistool of een blokkwast. Consumptie: 0,5 tot 0,75 kg/m². Hecht het aan op een
droge ondergrond.
» Indien het wordt toegepast met een spuitpistool: zet het op een luchtdruk van 150 bars met een
spuitopening van minstens 0.4318 millimeter.
» Verschillende stoffen worden geabsorbeerd door EZY-NET® in de drogingsfase, zoals roet en lood.
» EZY-NET® is ongeveer 2 tot 4 dagen na de aanhechting volledig opgedroogd, daarna kan men de EZY-NET®folie verwijderen door het manueel af te trekken.
» Altijd voor het definitief gebruik testen op mogelijke neveneffecten en op de doeltreffendheid van het
middel.
AANDACHTSPUNTEN

» Graffiti, uitbloeiingen en vervuiling zoals mousse moeten worden behandeld en verwijderd voor het
gebruik van EZY-NET®.
» Toepassingstemperatuur: 10° tot 25°C. (luchttemperatuur en ook de temperatuur van het oppervlak).
» Vermijd contact door EZY-NET® met andere bouwproducten of vloeistoffen in de drogingsfase.
» Ventilatie is cruciaal bij toepassingen in beperkte omgevingen/kleine ruimtes.
» Maak het gereedschap na toepassing schoon met K-Cleaner.
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KARAKTERISTIEKEN

» Zicht: Witte vloeistof
» Geur: Gewone verfgeur
» Viscosity Brookfield LVF: 3000.
» Eigenschappen met betrekking tot treksterkte (NBN EN ISO 527-3 – University of Liège)
» – Druk bij het breken: 8,83 N/mm² (gemiddeld)
» – Strekking bij het breken (%): 729 (gemiddeld)
» pH: 10,5 - 11,5.
» Actieve ingrediënten: natuurlijke latex emulsie.

CERTIFICATIE

Universiteit van Luik (België):
1. Systeemcertificatie (05/07/2019)
2. Weerstand bij het strekken - NBN EN ISO 527-3 (22/07/2019)
3. Testrapport – Loodverwijdering: >99%

VERPAKKING

» Emmer - 10 kg.
» Pallet - 44 x 10kg.

VEILIGHEID

Raadpleeg de Safety Data Sheet voor gebruik (veiligheidsinformatieblad ter beschikking op aanvraag). Gebruik
beschermende kleren, mondmasker en veiligheidsbrillen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

HEVADEX kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het resultaat na gebruik van EZY-NET®.

DATUM VAN DEZE EDITIE: 03/03/2019
Onze algemene voorwaarden zijn nog steeds van toepassing. Dit document heeft geen contractuele waarde. Deze technische fiche vervangt de vorige editie. De informatie in
deze fiche heeft als doel om u bij te staan. Hevadex BVBA behoudt het recht om de informatie te veranderen zonder enige kennisgeving. Alle informatie wordt in goed
vertrouwen meegegeven en zonder enige garantie. De toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn buiten onze controle en hiervoor ligt de verantwoordelijkheid
bij de klant. De gebruiker moet het product testen en toepassen voor het beoogde doel. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot de waarde van het product aangeboden door
Hevadex BVBA. De producten worden geproduceerd onder kwaliteitsmanagement. HEVADEX BVBA behoudt het recht om eigenschappen van zijn producten te veranderen.
Gebruikers moeten altijd verwijzen naar de meest recente editie van het Product Data Sheet van een product dat op verzoek kan worden aangetoond.
recent issue of the local Product Data Sheet, copies of which will be supplied on request.
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