HERMAPUR® 1104
Glansig, elastisk, difföppen, väderbeständig och färgad PU-beläggning som används på betong, balkonger, terrasser m.m.

1. Användningsområde

3. Användning

HERMAPUR 1104 används i första hand för att ytbelägga och
vattentäta balkonger. Läggs som en tunn beläggning.
HERMAPUR kan läggas på ett flertal olika underlag som t ex
betong och slipsatser. Färgade flingor kan strös i beläggning
för att förhöja utseende. HERMAPUR 1104 är en golvbeläggning för framförallt utomhus men också inomhus.
Finns även i en mattare version som heter HERMAPUR 1108.

Ytbehandling
Underlaget måste vara torrt, rent, fast, fritt från damm och
andra lösa partiklar. Rolla underlaget med MONEPOX® SG
PRIMER och om nödvändigt ströa torkad sand (0,1–0,3 mm)
på primen. På icke lösningsmedelsstabila underlag sätts ett
blockeringsskikt på med primer.

2. Produktinformation

Applicering
Efter omröring appliceras HERMAPUR® 1104 jämnt med
polyamidrulle (6–7 mm).
Förbrukning per lager: Ca 400–500 g / m² per kappa.
Mängden skikt beror på underlagets struktur. HERMAPUR®
CHIPS kan spridas i golvbeläggningen för ökad glidbeständighet eller dekorativ effekt, om det behövs.

Kemisk bas:

HERMAPUR 1104 innehåller Polyuretan samt
lösningsmedel

Komponenter:

1

Förpackning:

1 kg, 3 kg, 6 kg, 12,5 kg

4. Rengöring

Färg:

RAL 7038
Ytterligare färger finns på
förfrågan

Rengör verktygen omedelbart efter användning med
HERMAPUR®, REINIGER-U eller Rödsprit.

Användningstemperatur:

+ 10° C upp till + 25° C

Konsistens:

Medium viskös

Skinnbildnings-tid:

Cirka 1 timme vid 20° C

Densitet:

Cirka 1,4 g / cm3

Härdningstid:

Cirka 24 h (23°C, 50% R.H.)
Upp till 7 dagar för
fullständig härdning

Shore D:

Hårdhet 65

Elastisitet:

170% (DIN 53504)

Stresstest/brott:

18,8 N / mm² (DIN 53504)

Rivningsstyrka:

61 N / mm (DIN 53515)

Vattenångtransmission:

μ = 6000

5. Lagring
6 månader i original, oöppnad behållare. Förvaras svalt (+ 5°
till + 20° C), i torra förhållanden. Material i öppna behållare
ska användas så snart som möjligt. Lämna inte behållaren
öppen och stäng den alltid ordentligt.

6. Hälsa och säkerhet
Använd skyddsbeklädnad, skyddshandskar och skyddsglas
ögon vid applicering och undvik inandning av ångor. Sörj för
god ventilation i slutna utrymmen. Vid ögonkontakt spola
noga med vatten och kontakta läkare. Vid hudkontakt tvätta
noga med mycket vatten och tvål. Ät eller rök inte vid applicering. Förvara produkten åtskild från antändningskällor.
Följ härdplastanvisningarna utgivna av Arbetarskyddsstyrelsen
AFS2014:43 och säkerhetsdatablad.
Säkerhetsdatablad kan fås på begäran eller se
www.cementor.se

Viktig anmärkning
Ovan nämnda upplysningar bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara
för slutresultatet. Vid tveksamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas. I och med utgivandet av denna produktinformation är tidigare information om denna produkt inte
längre gällande.
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