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BETONKONTAKT 

 

VOORSTRIJKPRODUCT OP BASIS VAN KUNSTHARSDISPERSIE 
VOOR BINNEN. 

Omschrijving  
Roze gekleurd, alkalibestendig voorstrijkproduct op basis van kunstharsdispersie vermengd met zuiver kwartszand. 
Vormt een hechtbrug bij ondergronden, waarop niet direct een afwerklaag van gips aangebracht kan worden. Als 
hechtlaag op onbehandelde, gladde en dichte, zwak- of niet zuigende minerale ondergronden 
 
Ondergrond  
Geschikt voor het voorbehandelen van onbehandeld (prefab-) beton, beton-emaille, oude verf- en gipslagen etc. 
Voor binnen. 
 
Kleur(en) 
Roze 
 
Glansgraad 
nvt 
 
Verbruik 
Ca. 100 g/m² afhankelijk van de ondergrond. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke 
verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode. 
 
Droging 
Droog na ca. 2 uur. Af te werken na 24 uur. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid 
enz. beïnvloeden de droogtijd. 
 
Voorbehandeling 

• De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. 

• Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen. 

• Bestaande draagkrachtige ondergronden: eventuele reparaties uitvoeren. Geheel voorbehandelen met 
SPEEDLINE BETONKONTAKT. 

• Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet: grondig reinigen. Eventuele reparaties uitvoeren. 
Geheel voorbehandelen met SPEEDLINE SUPERTEX ISO. Na droging voorbehandelen met SPEEDLINE 
BETONKONTAKT. 

 
Verwerking  
Gebruiksgereed. Verdunnen niet nodig. Goed roeren voor gebruik. Tijdens verwerking regelmatig omroeren. 
Afhankelijk van de ondergrond in 1 laag gelijkmatig aanbrengen met blokkwast of roller. 
Gereedschap kan worden gereinigd met water. 
 
Algemeen 

• Niet verwerken beneden de +8°C. 

• Vers gecementeerde ondergronden min. 6 weken laten uitharden. 

• Gereedschap reinigen met water. 

• Vorstvrij vervoeren en opslaan 

• Houdbaarheid minimaal 1 jaar in ongeopende verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plaats 
opgeslagen. 

 
Technische gegevens: 
Vaste stof gehalte: 25 %vol. Soortelijk gewicht: 1,60 kg/liter 
 
De gegevens in deze documentatie zijn met zorg samengesteld op basis van testresultaten en ruime ervaring. De 
vermelde gegevens zijn juist op de datum van uitgifte. Wij behouden ons voor om zonder verdere kennisgeving de 
documentatie bij te werken. Zorg ervoor dat u altijd over de meest recente versie beschikt. Voor vragen neemt u 
contact op met ons. 

 


