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FACTOR85 blauw (sanering in één dag)
Technical Data Sheet
_________________________________________________________________________________
PRODUCT OMSCHRIJVING
FACTOR85 blauw is een kant en klaar mens- en milieuvriendelijk watergedragen middel speciaal
ontwikkeld als hulpmiddel bij asbestsaneringen. Het impregneert asbesthoudende materialen en bindt
asbestvezels.
FACTOR85 blauw is een tijdelijk hulpmiddel. Vooraf (sanering dezelfde dag), en tijdens
asbestsanering wordt het asbesthoudende materiaal behandeld.
FACTOR85 blauw heeft een hoog indringingsvermogen en reduceert het vrijkomen van asbest
vezels tijdens en na sanering tot factor 85.
_________________________________________________________________________________
EIGENSCHAPPEN/VOORDELEN
- Watergedragen
- Oplosmiddelvrij
- Mens- en milieuvriendelijk
_________________________________________________________________________________
PRODUCTGEGEVENS
Basis:
geen gevaarlijke stof of mengsel (waterbasis)
Kleur:
blauw transparant
Soortelijk gewicht:
1,003 kg/ltr
Temperatuurgrenzen:
-29°C tot +93°C
Brandbaarheid:
onbrandbaar
Verpakking:
can à 25 ltr., vat à 200 ltr., IBC à 1.000ltr.
_________________________________________________________________________________
VERWERKINGSDETAILS
Altijd de vigerende wetgeving volgen voor het werken aan, en met asbesthoudende materialen.
Voorbereiding:
Verdunning:
Verbruik:
Werkzaamheid:

het materiaal is gebruiksklaar.
niet verdunnen.
circa 0,5 tot 1,5 ltr./m2. Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging
van de ondergrond. Een test bepaalt het exacte verbruik.
maximaal 1 dag afhankelijk van temperatuur en relatieve vochtigheid.

FACTOR85 blauw wordt aangebracht op een onbehandelde en droge asbesthoudende
Ondergrond (bijvoorbeeld amosiet board). De werkzaamheid op hechtgebonden asbest, verf- en
coatinglagen e.d. is niet gegarandeerd en niet als zodanig getest. Breng vooraf altijd een proef aan
om de werkzaamheid vast te stellen.
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Wijze van aanbrengen
Breng FACTOR85 blauw bij voorkeur middels een lage druk vloeipomp aan (zgn. gloriaspuit en/of
rugspuit) Airless geëigende technieken zijn niet aan te bevelen. Door samengeperste lucht kunnen
vezels losraken. FACTOR85 dient in voldoende arbeidsgangen aangebracht te worden tot volledige
penetratie heeft plaats gevonden.
Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond kan het noodzakelijk zijn om met tussenpozen aan te
brengen.
Note: behandel nooit meer materiaal dan dezelfde dag kan worden gesaneerd.
_________________________________________________________________________________
VERWERKINGSCONDITIES/LIMIETEN
Ondergrondtemperatuur:
Luchttemperatuur:
Relatieve luchtvochtigheid:
Reiniging:
Opslag:

minimaal +1°C, maximaal +50°C
minimaal +1°C, maximaal +50°C
< 85%
nat, met water of zeepoplossing
vorstvrij opslaan en niet verwerken bij temperaturen lager dan 1°C of
hoger dan 50 °C.

_________________________________________________________________________________
VOORZORGSMAATREGELEN
Milieu:
Transport:
Belangrijk:

Wettelijke
Kennisgeving:

raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad
raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad
gedetailleerde gezondheid- en veiligheidsinformatie alsmede
gedetailleerde voorzorgsmaatregelen, fysieke, toxicologische en
ecologische gegevens kunnen worden verkregen middels het product
veiligheids informatieblad.
de informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de
toepassing en het eindgebruik van FACTOR85 producten, wordt in
goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring
van FACTOR85 met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen,
behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de
praktijk zijn de verschillen in materialen, 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 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 productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor
het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek
verstrekt.
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