Ecotard TF
Productomschrijving

Ecotard TF is milieuvriendelijke betonvertrager. Het is
een waterige vloeistof die toegepast wordt op gestorte
onderdelen om zo een ruw oppervlak te verkrijgen. Het
ruwe betonoppervlak realiseert een goede hechting met het
beton van de daarop volgende stortfase. Ecotard TF dient
toegepast te worden op vers gestort beton, direct
na het storten. De dag na het toepassen van Ecotard TF kan
de vloeistof met een hogedrukspuit of een bezem worden
verwijderd waardoor een ruw oppervlak zal ontstaan.
Ecotard TF dient alleen toegepast te worden op horizontale
vlakken. Bijvoorbeeld voor het opruwen van een kim. Voor
verticale toepassing is er de gelvormige Ecotard MF (z.o.z),
geschikt voor bijvoorbeeld stortnaden in vloeren en de
aansluiting van funderingspoeren op de funderingsbalken.

Voordelen

 Stofvrij werken. Achteraf boucharderen van het beton is
niet meer nodig
 Makkelijk aan te brengen met een vernevelaar
 Toepasbaar voor alle soorten cement
 Een op waterbasis milieuvriendelijk product, bevat geen
schadelijke stoffen

Technische gegevens

 Verbruik
 Verwerkingstemperatuur
 Opslag

: ca. 6 m² per liter
: +5°C tot +40°C
: in een vorstvrije, droge,
geventileerde ruimte

Besteltabel
bestelnr.

omschrijving

333090

can Ecotard TF

Verwerking

verpakking
in liters
25

 Voor het aanbrengen het oppervlaktewater op het beton
verwijderen door waterabsorberende materialen, zoals
bijvoorbeeld kranten
 Ecotard TF door middel van een vernevelaar op het
horizontale vlak aanbrengen (één laag is voldoende,
maar bij warme temperaturen een tweede laag
aanbrengen)
 Na het aanbrengen het oppervlak beschermen van wind
en warmte om te voorkomen dat de Ecotard TF
verdampt
 De volgende dag met een hogedrukspuit of een bezem
over het behandelde oppervlak

Toebehoren
afmetingen
mm

verpakking
stuks

1.205 x 800 x 250

1

bestelnr.

omschrijving

333026

lekbak PE

333040

vernevelaar kunststof, inhoud 5l

1

333055

vernevelaar industrie, inhoud 6l

1

333060

rugvernevelaar industrie, inhoud 12l

1

lekbak

vernevelaar
kunststof

vernevelaar
industrie

rugvernevelaar
industrie
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Ecotard MF
Productomschrijving

Ecotard MF is een gelvormige betonvertrager die kan
worden toegepast op zowel stalen als houten bekistingen.
Na ontkisting wordt de niet uitgeharde laag beton
uitgewassen, zodat een ruw oppervlak ontstaat. Het ruwe
betonoppervlak realiseert een goede aanhechting met het
beton van de daarop volgende stortfase. Ecotard MF dient
alleen toegepast te worden op verticale vlakken. Enkele
toepassingen die hiervoor denkbaar zijn, zijn stortnaden in
vloeren en voor de aansluiting van funderingspoeren op de
funderingsbalken. Voor horizontale toepassing is er de
vernevelbare Ecotard TF (z.o.z.), geschikt voor bijvoorbeeld
een ruwe bovenzijde van een kim.

Voordelen

 Aanpassingen aan de bekisting ten behoeve van het
opruwen van het beton kunnen achterwege blijven
 Makkelijk aan te brengen
 Eén enkele laag is voldoende
 Na het aanbrengen van Ecotard MF kan direct worden
gestort, maar de stort kan ook plaatsvinden wanneer
Ecotard MF volledig is uitgehard
 Bescherming tegen regen en vocht is niet noodzakelijk,
zware regen moet worden voorkomen
 Toepasbaar voor alle soorten cement
 Een op waterbasis milieuvriendelijk product, bevat
geen schadelijke stoffen

Technische gegevens
 Kleur
 Verbruik
 Reiniging

: groen / blauw
: 3 - 4 m² per liter
: met water en zeep
eenvoudig van de
bekisting te verwijderen
 Verwerkingstemperatuur : +5°C tot +40°C
 Opslag
: buiten het zonlicht opslaan,
in een vorstvrije en droge
omgeving

Verwerking

 Voor het aanbrengen de bekisting schoon, stof- en
vetvrij maken
 Verdunnen is niet nodig. Ecotard MF kan direct worden
gebruikt
 Ecotard MF door middel van een kwast of roller op de
bekisting aanbrengen (één laag is voldoende)
 Na het ontkisten dient Ecotard MF binnen ca. 12 uur
door middel van een hoge drukspuit verwijderd te
worden van de constructie
 De bekisting kan nadien worden gereinigd met water
en zeep

Toebehoren
verpakking
stuks

bestelnr.

omschrijving

916320

bokkepoot

1

916321

platte kwast

1

Besteltabel
bestelnr.

omschrijving

333085

emmer Ecotard MF

verpakking
in liters
25
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