Blowerproof Liquid Brush

Snelle, flexibele
en duurzame
oplossing voor
luchtdicht bouwen

Productomschrijving
Blowerproof Liquid Brush is de allernieuwste ontwikkeling
op het gebied van luchtdicht bouwen. Met Blowerproof
Liquid Brush brengt men een naadloos, ononderbroken
lucht- en dampdichte afdichting aan over naden en kieren.
Doordat deze afdichting perfect de vorm van de
ondergrond aanneemt, in combinatie met de hoge
rekbaarheid en hechting, blijven de aansluitingen ook op
lange termijn luchtdicht.

Voordelen













Breed inzetbaar voor tal van bouwmaterialen
Toepasbaar voor nieuwbouw en renovatie
Weersonafhankelijk, wordt verwerkt aan de binnenzijde
Naadloos dicht ook bij moeilijke aansluitingen
Snelle en eenvoudige applicatie
Vochtige ondergronden vormen geen probleem
Na uitdroging van Blowerproof Liquid Brush kan het
stucwerk worden aangebracht (best witte variant
toepassen)
Volledig watergedragen
Zeer laag in verbruik
Blowerproof Liquid Brush is een optimaal product voor
materialen van verschillende uitzettingscoëfficiënten
Uitvoerig getest op hechting en rekbaarheid

Toepassingen
 Dagkant kozijn op het binnenspouwblad
 Vloer-wand aansluitingen
 Wand-plafond aansluitingen
 Dakaansluitingen
 Buisdoorvoeren
Zowel geschikt voor nieuwbouw als renovatie projecten

Technische gegevens
 Materiaal











: watergedragen polymeerpasta versterkt met vezels
Kleur
: zwart en wit
zwarte kleur wijzigt tijdens
drogen, dit maakt controle
mogelijk
Verbruik
: ca. 1,0 kg/m²
(bij laagdikte ca. 1,0 mm)
Hechting
: vele bouwmaterialen zoals
beton, (bak)steen, hout,
metaal, aluminium, isolatie,
EPDM, etc.*
Rekbaarheid
: 380% (bij 0,6 mm droge laagdikte)
Scheuroverbrugging
: >2 mm (bij 0,6 mm droge laagdikte)
Diffusieweerstandsgetal : 76.854 μ
Opslagtijd
: 1 jaar (in dichte verpakking)
Opslagtemperatuur
: tussen 5⁰C en 20⁰C

Besteltabel
bestelnr.

kleur

verpakking
kg/emmer

652110

zwart

5

652120

wit

5

Verwerking
 Verwijder stof en losliggende delen; verwijder
oppervlaktevervuilingen die de hechting kunnen
aantasten. Behandel oneffenheden, vul gaten en
kieren ≥3 mm
 Niet verwerken bij een (oppervlakte)temperatuur < 5°C
 Blowerproof Liquid Brush is klaar voor gebruik, niet
verdunnen met water of solventen; kort mengen met
handmenger
 Gebruik een blokkwast
 Voldoende dik aanbrengen om de luchtdichtheid te
garanderen; indicatief verbruik: 1,0 kg/m²
 Vermijd tijdens de drogingsfase contact met enige
vorm van water, andere vloeistoffen of
bouwchemische producten
 Reinigen materiaal: onmiddellijk na gebruik, met water
 Minstens 24u tot 48u laten drogen alvorens een
volgend materiaal aan te brengen op het gedroogde –
zwarte - membraan. (Tijdens de droging verandert de
kleur van blauw naar zwart).

Toepassingsfoto’s vindt u op de achterzijde

* Hechtingsrapporten op aanvraag verkrijgbaar
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Dagkant kozijn op het binnenspouwblad (wit)

Dagkant kozijn op het binnenspouwblad

Afdichting wand-plafond aansluiting

Houtskeletbouw afdichting

Afdichting vloer-wand aansluiting (wit)

Afdichting buisdoorvoer
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