TECHNISCHE FICHE
versie 11/2015

W-membrane Cleaner
Algemeen
W-Membrane Cleaner wordt gebruikt om zowel nieuwe als reeds geïnstalleerde EPDM-membranen te reinigen
vóór het maken van de naadverbindingen. Deze helpt bij het losmaken en verwijderen van vuil en andere contaminanten van het oppervlak van de EPDM membranen en laat een geschikt oppervlak achter voor het maken van
de naden of het aanbrengen HP250.

Kenmerkende eigenschappen en karakteristieken
Kleur
Vlampunt
Oplosbaarheid in water
Kookpunt
Verpakking

Helder
13 °C
Verwaarloosbaar
119 °C
18,9 lt

Waarschuwing
1. OPGELET! SCHADELIJK INDIEN INGESLIKT. BRANDBARE VLOEISTOF. KAN DE HUID EN DE OGEN IRRITEREN.
2. Was grondig na hantering. Vermijd contact met ogen, huid en kleren. Het gebruiken van solventbestendige
handschoenen en een veiligheidsbril wordt aangeraden. Hou dit buiten bereik van warmte, vonken, motoren
en open vlammen. NIET ROKEN TIJDENS GEBRUIK. Hou het deksel gesloten wanneer deze niet gebruikt 		
wordt. Buiten het bereik van kinderen houden.
3. Indien ingeslikt, GEEN BRAKEN OPWEKKEN. Roep onmiddellijk een arts. In geval van contact met de ogen,
deze onmiddellijk spoelen met water gedurende minstens 15 minuten. In geval van contact met de huid, met
water en zeep wassen. In geval van irritatie, een arts raadplegen.
4. In geval van brand moet dit worden geblust als een solvent- of benzinebrand. Gebruik een poederblusser,
koolzuursneeuwblusser of een schuimblusser. Een waternevel of verstuiver mag worden gebruikt om de 		
brand te doven of de vaten te koelen. Gebruik geen waterstraal om de brand te bestrijden, omdat dit de 		
brand kan verspreiden.

Verbruik
Hangt af van de ouderdom van het membraan en de hoeveelheid vuil en brokstukken aan het oppervlak. Reken
op 121 m² (een oppervlak) per 3,78 lt.

Toepassing
1. Verwijder zoveel mogelijk los materiaal van het membraanoppervlak waar de lijm, Secur tape polybacking, 		
uncured PS flashing polyback of PS polyback gevulcaniseerde EPDM strook zal worden aangebracht door dat
oppervlak schoon te vegen met een bezem of met een droge doek. Indien extreem veel vuil is aangekoekt,
kan het nodig zijn detergenten en water te gebruiken (spoel het grondig met oppervlak met PROPER water en
laat dit drogen).
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2. Verzadig een propere schuurspons (doek) met W-Membrane Cleaner. SCHROB het oppervlak met
cirkelvormige bewegingen. Maak het oppervlak verder schoon en vervang de lappen regelmatig tot het
oppervlak uniform mat zwart is zonder strepen. Bijkomende reiniging is nodig bij fabrieksnaden
(schrob parallel met de naad). Laat drogen.
3. Breng HP250 aan volgens de productinstructies en/of de specificaties van het daksysteem.
* Algemene eigenschappen. Typische eigenschappen en kenmerken zijn gebaseerd op geteste stalen en worden
niet gegarandeerd voor alle stalen van dit product.
Te allen tijde wordt de plaatsingshandleiding van de leverancier van Sure Seal EPDM gerespecteerd.
We verwijzen tevens naar de geldende WTCB richtlijnen betreffende platte daken.
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