BESTEK TEKST: MMA TROFFELVLOER
Product:
Type:
Toepassingsgebied:
Ondergrond:
Voorbehandeling:

MMA Troffelvloer
Troffel systeem op basis van pmma
Bakkerijen, (groot) keukens, werkplaatsen, garages etc
Beton, zand/cement dekvloer (cementgebonden)
Stofarm stralen/schuren (opruwen tot zuigende ondergrond ontstaat)

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN
42.40 VLOERAFWERKINGEN
42.40.11-a MMA Troffelvloer:
0. VLOERAFWERKING
Ondergrond:
Ondergrond structuur:
Ondergrond:
Laagdikte (mm):
Toelaatbare onvlakheid:
Oppervlakte structuur:

monolithische afgewerkt, afschot dient in ondergrond te zijn aangebracht.
ondergrond dient blastrac stofvrij gestraald te zijn (of gelijkwaardig).
mag max. 3% vocht bevatten.
ca. 4-7 mm
klasse 2
overeenkomstig een in het werk op te zetten monster, groot (m²):…..

1. VLOERAFWERKING, KUNSTHARS GEBONDEN
Fabrikant:
Coating Vloer & Company BV
Product:
Coating Vloer MMA troffelvloer
Samenstelling:
driecomponenten.
Bindmiddel:
PMMA.
Kleur:
……….
Verbruik totaal systeem:
8-14 kg / mtr²
Advies opbouw systeem (mede afhankelijk van omstandigheden)
-Primerlaag:
het primeren van de ondervloer met Coating Vloer MMA 112 primer
-Troffelmassa:
het smeren van de Coating Vloer PMMA troffelmassa
-Eventueel instrooien:
met granucol, kleurquarts of mandurax
-Topcoat
met Coating Vloer MMA Topcoat (type topcoat afhankelijk van
toepassing en gebruik.)
2. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT /LEVERANCIER
De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant /leverancier opgegeven
verwerkingsvoorschriften.
Meer informatie vindt u op www.coatingvloer.nl
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving
wijzigingen aan te brengen. Coating Vloer & Company BV verstrekt deze informatie naar beste weten en kunnen en
deze is samengesteld naar de laatste stand der techniek. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt
nadrukkelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat u, alvorens u het product gaat verwerken, beschikt over de laatste versie van
dit blad zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.
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