Peran MDP
Beskrivning
Peran MDP är en oklassad enkomponent akrylatdispersion för membranhärdning och dammbindning. Produkten är kompatibel med övriga Flowcrete system.
Användningsområde
Peran MDP används som membranhärdare eller
dammbindning på betong. Produkten försämrar inte
senare målnings- eller beläggningsvidhäftning, som
till exempel oxanolja och filmbildande produkter kan
göra. En avsevärt förbättrad dammbindning erhålls
om den Peran MDP-behandlade ytan målas en gång
med tvåkomponent vattenspädbar epoxi, Flowseal
EPW Klar.
Fördelar
• Snabb, uthärdad efter 30–60 minuter
• Ekonomisk, kan läggas som kombinerad
membranhärdare och dammbindning
• Mörkar ej betongen
• Oklassad enkomponent akrylatdispersion
Beskrivningstext
Produkt: Peran MDP Membranhärdare/Dammbindning
Färg: transparant
Förarbete och applicering enligt leverantörens anvisningar.
Tillverkare: Flowcrete Sweden AB, Sverige
Tel: 0435-40 01 10
Installationsservice
Arbetet skall utföras av auktoriserad Flowcrete-entreprenör och med dokumenterad kvalitetssäkring. Få
mer information om våra auktoriserade entreprenörer
genom att ringa kundservice eller genom vår hemsida
www.flowcrete.com
Produkter ingående i systemet
Peran MDP Membranhärdare/Dammbindning

Golvet i fokus
Flowcrete gruppen är världsledande inom industriella
och kommersiella golv. Tillgängliga system: värmegolv,
golvspackel, fuktmembran, dekorativa golv, fogfritt
terrazzo, vattentätningar av parkeringshus och rostskyddssystem - för att nämna några få.
Vårt mål är att tillfredställa era golvönskemål.
Miljöinformation
Slutprodukten bedöms inte utgöra någon fara ur hälsoeller miljösynpunkt. Systemets höga slitstyrka och fogfria
yta minskar behovet av reparationer, underhåll och
städning.
Hälso- och miljöfrågor är kontrollerade vid tillverkning
och applicering av produkterna av Flowcreteanställda
samt utbildade och erfarna entreprenörer.
Krav på underlaget
Betong eller spackel skall ha en hållfasthet på minst
25 N/mm2 och skall vara fri från cementhud, damm
eller andra föroreningar. Max tillåten relativ fuktighet i
underlaget är 100% samt ingen tillskjutande fukt eller
grundvattentryck får förekomma.
Notera att
Flowcretes produkter levereras och säljs med en garanti
mot material- och tillverkningsfel, som kan fås mot begäran.
Rengöring och underhåll
Rengör regelbundet med en skurmaskin tillsammans
med ett milt alkaliskt rengöringsmedel. Se Flowcretes
skötselanvisningar.
Ytterligare information
För att försäkra dig om att du specificerar det, för
projektet, bästa möjliga golv vänligen konsultera vår
tekniskserviceavdelning eller registrera ditt intresse att
specificera ett av marknadens mest hållbara golv via
vår hemsida www.flowcrete.com

Detaljerade läggningsanvisningar kan fås på begäran.
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