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Water cut-off mastic
Algemeen
Water cut-off mastic is een afdichtingskit bestaande uit één component. Een butylmengsel, met een lage viscositeit en waterafscheidend, ontworpen voor gebruik in combinatie met dak- en afdichtingssystemen. Deze is
voornamelijk bedoeld als een afdichtingsproduct tussen verschillende membranen en kan worden aangebracht
wanneer het membraan wordt afgewerkt door middel van een samendrukkingsafdichting of als afdichtingsproduct tussen membraan en opstand.
Water cut-off mastic is een extreem kleverig materiaal en deze kleverigheid blijft behouden indien deze wordt
gebruikt met samengedrukte afwerkingen.

Kenmerkende eigenschappen en karakteristieken
Kleur
Vaste stoffen
Vlampunt
Service temperatuur
Specific gravity
Netto gewicht per worst (0,326 lt)
Massadichtheid
Brookfield viscositeit
Soepelh. bij koud weer
Verpakking
VOC
Reiniging
Houdbaarheid

Grijs
80 %
4 °C Closed Cup
-40 °C tot 93 °C
1,29
0,388 kg
1,20 – 1,32
1.320.000 cps
Uitstekend
10 tubes per karton
250 gr/lt
W-membrane cleaner
1 jaar in ongeopende verpakking

Waarschuwingen
1. Kijk voor gebruik het bijhorende veiligheidsinformatieblad na voor volledige veiligheidsinformatie.
2. Water Cut-Off Mastic is ONTVLAMBAAR Het bevat solventen die bij blootstelling aan warmte, vlammen of
vonken kunnen ontbranden of ontploffen. Bewaren en gebruiken op een veilige afstand van warmte, 		
vlammen of vonken. Niet roken tijdens het aanbrengen. Niet gebruiken in een gesloten of onverluchte 		
ruimte. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich langs de grond verspreiden naar een afgelegen 		
brandhaard en opflakkeren. Een rood waarschuwingsetiket is vereist voor het transport.
3. Vermijd het inademen van dampen. Hou de verpakking gesloten wanneer deze niet gebruikt wordt.
Gebruik gepaste ventilatie. In geval van inademing, ga waar frisse lucht is. Indien geen ademhaling meer,
pas kunstmatige beademing toe. Indien ademen moeilijk is, geef zuurstof. Roep onmiddellijk een arts.
4. Indien ingeslikt, GEEN BRAKEN OPWEKKEN. Roep onmiddellijk een arts.
5. Vermijd contact met de ogen. Het dragen van een veiligheidsbril wordt aanbevolen. In geval van opspatting
in de ogen, deze onmiddellijk spoelen met veel schoon water gedurende minstens 15 minuten.
Neem onmiddellijk contact op met een arts.

Page: 1/2

I.R.S-Btech nv- sa | Europalaan 73 | BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21 | F +32 (0)9 371 97 61 | info@irs-btech.be | www.irs-btech.be
Maatschap. Zetel / Siège social : Schoonmansveld 48 | BE-2870 Puurs | BTW BE 0434.559.604

TECHNISCHE FICHE
versie 11/2015
6. Vermijd contact met de huid. Was de handen grondig na hantering. In geval van contact met de huid, het
verontreinigde gedeelte van de huid grondig met water en zeep wassen.
Opmerking : speciale solventbestendige Hycron-handschoenen worden aanbevolen bij het gebruiken van
			
dit product om de handen te beschermen tegen irriterende bestanddelen.
7. NIET GEBRUIKEN als naadverbinding of als externe afdichting.
8. Opslag op de bouwplaats bij temperaturen van boven 32°C kan de houdbaarheid van het product beïnvloeden.
Indien de Water cut-off mastic wordt bewaard bij temperaturen onder 15°C, breng deze dan eerst op
kamertemperatuur voor gebruik.
9. Indien dit wordt aangebracht in koude, vochtige periodes, is het mogelijk dat de verdamping van solventen veel
minder snel gaat waardoor het membraan lichtjes gaat zwellen. Dit probleem is erger indien de Water cut-off 		
wordt aangebracht op een ongewoon dikke laag.
10. BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

Bedekking
3 m per tube met spoor van 11 mm

Toepassing
1. Uitsluitend metselwerk, metaal of glas mag worden afgedicht met Water cut-off mastic.
Die oppervlakken moeten vrij zijn van vocht, olie, vuil of vreemde materialen.
2. Breng een strook van 11 mm Water cut-off mastic aan tussen de onderlaag en de rand van het membraan.
3. Breng afwerkingsmateriaal aan en maak dit correct vast om een constante samendrukking te krijgen van de
Water cut-off mastic.
* Algemene eigenschappen. Typische eigenschappen en kenmerken zijn gebaseerd op geteste stalen en worden
niet gegarandeerd voor alle stalen van dit product. Deze gegevens en informatie zijn bedoeld als richtlijn en
niet als een specificatie of een specificatiebereik, voor om het even welke eigenschap van dit product.
**Te allen tijde wordt de plaatsingshandleiding van de leverancier gerespecteerd. We verwijzen tevens naar de
geldende WTCB-richtlijnen betreffende platte daken.
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