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RC PU SL 60 
ZELFNIVELLERENDE POLYURETHAAN DEKVLOER (2-3 mm) 

 

Vloersystemen 
 

 

VOORDELEN VAN RC PU SL 60 

✓ Hoge slijtweerstand 

✓ Goede chemische en mechanische bestendigheid 
✓ Flexibel 
✓ Excellente vloei 

✓ Isolerend 
✓ Onderhoudsvriendelijk 

 

Beschrijving 
 

RC PU SL 60 is een vloeistofdichte dekvloer met hoge mechanische eigenschappen en chemische bestendigheid. Geschikt 

voor industriële ruimtes. 

 

Eigenschappen 
 

• Beperkte laagdikte; 

• Hoge slijtvastheid; 

• Mechanische kracht; 

• Uitstekende doorstroming; 

• Hoge slagvastheid; 

• Hoge chemische bestendigheid; 

• Zonder oplosmiddelen. 

 

Ondergrond 
 

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van vuil, olie, vet en andere verontreinigingen.  

 

Betonnen ondergronden moeten mechanisch voorbehandeld worden door middel van stofarm stralen of kervende 

apparatuur om de cementhuid te verwijderen en een opgeruwd, hechtsterk en schoon oppervlak te verkrijgen.  

 

Zwak beton en losliggende cementgedragen egalisaties dienen verwijderd te worden en oppervlaktebeschadigingen zoals 

gaten en holle ruimten moeten worden opgevuld met behulp van RC 854. Gebruik geen polyesterplamuur! 

 

De betonvloer of cementdekvloer moet geprimerd of geschraapt worden om een vlak oppervlak te verkrijgen. Zowel de 

ondergrondtemperatuur als de omgevingstemperatuur dient tussen de 10 en 25°C te liggen tijdens de bewerking.  

 

Zorg ervoor dat de temperatuur van de ondergrond en van het uitgehard materiaal minimaal 3°C hoger ligt dan het 

dauwpunt om het risico op condensvorming te verminderen. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger liggen dan 70%. 

Het vochtgehalte van de ondergrond mag niet hoger liggen dan 4% (testen via carbidemeting). 

 

RC PU SL 60 kan ook zeer gemakkelijk worden toegepast op houten vloeren, kanaalplaatvloeren en zand. 
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Gebruiksaanwijzing 
 

➢ Systeemopbouw 

Primer: Breng RC 845 aan met een verfrol of aftrekker. Zorg ervoor dat een gelijkmatige, poriënvrije laag de ondergrond 

afdekt. Zo nodig in twee lagen aanbrengen. 
 

Egaliseren: Het wordt steeds aanbevolen om op een poreuze ondergronden zoals chape een schraaplaag aan te brengen, 

dit geeft meer zekerheid op een poriënvrije laag. RC 845 mengen met vulstoffen met een mengverhouding van 1 op 1.  
 

➢ Opgelet 

Na het gebruik van de primer en de eventuele schraaplaag dient de ondergrond gesloten te zijn VOORDAT de afwerklaag 

geappliqueerd wordt. Dit om blazen en gaatjes in de afwerklaag te voorkomen. 
 

Aanbrengen gietvloer: Gietvloer RC PU SL 60. 
 

Eindlaag: Nadat RC PU SL 60 kleefvrij is uitgehard, RC HARDTOP 503 W egaal in één of meerdere lagen aanbrengen 

(afhankelijk van de dekkracht) met een niet-pluizende, kortharige vachtroller. Een afwerking zonder aanzetten wordt bereikt 

als gedurende de verwerking steeds “nat in nat” aangesloten wordt.  
 

➢ Mengen 

Component B volledig toevoegen bij component A en gedurende 2 minuten mengen tot een homogeen mengsel. 

Vervolgens het mengsel overgieten in een andere emmer en dit nogmaals minimaal 1 minuut intensief doormengen. Dit om 

eventuele ongemengde delen aan de rand en/of bodem te voorkomen. Te snelle en lange menging moet vermeden worden 

om luchtinsluiting te minimaliseren. Mengen gebeurt bij voorkeur met een krachtige menger op laag toerental, 300-400 

rpm. 
 

➢ Aanbrengen 

Giet RC PU SL 60 uit en verdeel met een vlakspaan of lijmkam. Gebruik een getande lijmkam met driehoekig zaagbladprofiel. 

Bij een juiste oppervlaktevoorbehandeling hoeft RC PU SL 60 niet ontlucht te worden. Wanneer het aanbrengoppervlak niet 

perfect is, is het een verandering op onvolkomenheden van de zelfnivellerende vloer, ontluchting met een prikroller is na 15 

tot 45 minuten nodig. Na 24 tot 48 uren kan een toplaag RC HARDTOP 603 W worden aangebracht. 
 

Verwerkt product belastbaar na:  
 

Verwerkingstijd (bij 20ºC): 20 minuten  

Stofdroog (bij 20ºC): 4,5 uren  

Beloopbaar (bij 20ºC): 12 uren 
 

Opmerking: tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende omgevingscondities. 
 

Verbruik 
 

Coatingsysteem Product Verbruik 

Primer  RC 845 Ca. 0,15 - 0,25 kg/m²/laag 

Uitvlakken  RC SCHRAAPLAAG 0,5 - 1 kg/m2 

PU gietlaag (2mm) RC PU SL 60 2,8 kg/m2 

Toplaag RC HARDTOP 503W (ingekleurd) 0,150 - 0,200 kg/m²/laag 

Extra topcoat (optioneel)  RC HARDTOP 403W (kleurloos) 0,150 - 0,175 kg/m²/laag 
  

Technische karakteristieken 
 

Alle waarden bij +23°C/ 50% L.V. 
 

Shore D hardheid: > D60 

Densiteit: 1,41 

Drukteweerstand: > 35N/mm² 

Buigsterkte: > 30N/mm² 

Treksterkte 28 dagen (N/mm2): Ongeveer 12% 

Rek bij breuk: 160% 

Hechting op beton: 2,2 N/mm² 

Hittebestendigheid:  60°C 
Verwerktijd: Ongeveer 25 minutes bij 20°C 

Kleuren: Op aanvraag 

Uithardingstijd bij 20°C: Beloopbaar na 24 uren 

Mechanisch belastbaar na 2 dagen 

Chemisch belastbaar na 7 dagen 
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Veiligheid 
 

Raadpleeg de recentste veiligheidsfiche.  

 

Opmerkingen bij aanbrengen / Limieten 
 

• RC PU SL 60 niet toepassen op ondergronden met opstijgend vocht.  

• Vers aangebrachte RC PU SL 60 beschermen tegen vocht, water en condensatie gedurende minimaal 24 uren.  

• Verwerk het gemengde materiaal zo snel mogelijk, naar het einde van de verwerkingstijd vermindert de vloei en 

ontluchting. 

• Een foutieve beoordeling en behandeling van scheuren kan leiden tot de terugkeer hiervan.  

• Gebruik materiaal met gelijke batchnummers om zeker te zijn van exact gelijke kleuren.  

• Vloerverwarming of hoge omgevingstemperatuur, gecombineerd met een hoge puntlast, kan in bepaalde 

omstandigheden leiden tot afdrukken in het hars.  

• Als het nodig is om te verwarmen, gebruik dan geen branders op basis van gas, olie, paraffine of andere fossiele 

brandstoffen deze veroorzaken grote hoeveelheden CO2 en waterdamp en dit kan de afwerking ongunstig 

beïnvloeden. Gebruik dus voornamelijk warmeluchtventilatoren op basis van elektriciteit. 

  

Reiniging gereedschap 
 

Reinig alle gereedschappen en verwerkingsapparatuur onmiddellijk na gebruik met RC VERDUNNER. Uitgehard en/of 

uithardend materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats. Geopende verpakkingen 

dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen.  

• 1 jaar na fabricatie in originele, gesloten verpakking.  

 

Verpakking 
 

Set van 25 kg (art.nr. 220012). 
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Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en 
ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. 
In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies 
dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen 
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente 
uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 


