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BONCREAT BC FLEX

PRODUCTBESCHRIJVING
BonCreat BC FLEX is een oplosmiddelvrije kant en klare gewapende kunsthars pasta.
Boncreat BC Flex kan worden toegepast als scheur remmende laag onder Boncreat Beton Ciré het
minimaliseert de kans op scheurvorming vanuit de ondergrond. Boncreat BC Flex wordt toegepast op
vloeren en wanden. Ook geschikt voor natte ruimtes in de woning zoals badkamers.
Verpakkingseenheden: 5 liter emmer 4875 gram of 10 liter emmer 9750 gram.

Verbruik:

Als gesloten laag op vlakke ondergrond circa 400-500 gram/m2.
Materiaal:
Oplosmiddelvrije polyestervezelgewapende silicaat houdende kunstharsdispersie. Houdbaarheid: 12
maanden in geslotenverpakking en Vorstvrij bewaard

PRODUCT EIGENSCHAPPEN
-

Flexibel, BC Flex compenseert spanningen en vervorming in de ondergrond door trillingen of
temperatuurschommeling.

-

Scheuroverbruggend, BC Flex biedt meer zekerheid, ook bij later ontstaan van scheuren.
Blijvend Elastisch,
Waterwerend, BC Flex beschermt vochtgevoelige ondergronden.

-

Kant en klare pasta, éénvoudig te verwerken zonder mixen of mengen. BC Flex kan
aangebracht worden met Spaan, Roller of Kwast.

-

Oplosmiddelvrij, BC Flex is niet belastend voor het milieu en is zonder risico voor de
gezondheid te verwerken.
Eenvoudig aan te brengen in 1 bewerking.

-

Snel bewerkbaar, kan al na worden voorzien van de 1e laag Boncreat Beton Ciré
Kan ingezet worden als probleemoplosser.

TOEPASSINGSGEBIED
-

Voor binnen gebruik op wanden of vloeren.
In vochtige ruimtes met niet drukkend water zoals badkamers, douche, keukens in
woningen, hotels, verzorgingshuizen, ziekenhuizen et cetera.

-

Voor vochtgevoelige zuigende ondergronden zoals gipspleisters, gipsplaten of
anhydrietvloeren.

-

Voor zuigende minerale ondergronden zoals beton, zandcement dekvloeren, cellenbeton,
cementhoudende uitvlakmortels en vloeregalisatiemortels.
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BONCREAT BC FLEX

VERWERKING & TECHNIEK
ONDERGROND:
Ondergrond dient vlak, schoon, droog, stofvrij, vetvrij, silicone- en vuilvrij te zijn.
Grote kieren, sleuven en/of gaten dichtzetten met een geschikt product, scherpe kanten afronden.
Vochtabsoberende ondergronden voorstrijken met Boncreat Primer.
Bij toepassing op vloeren eerst egaliseren.
Cement dekvloer maximaal restvochtgehalte 2.5%
Anhydriet dekvloer, maximaal restvochtgehalte 0.5%, (let op geschuurd anhydriet

VERWERKING:
-

Breng Boncreat BC Flex aan in een vlakke dunne dekkende laag met de Boncreat Spaan, zorg
daarbij dat de ondergrond niet zichtbaar is, voorkom verdikkingen.

-

Eventuele naden of kleine scheurtjes eerst voorzien van wapeningsband en BC Flex .
Kan ook met roller worden aangebracht, in dat geval in 2 lagen aanbrengen met 2 uur

-

droogtijd tussen de lagen.
Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25 °C.
Vorstvrij bewaren

-

Nog vloeibare Boncreat Flex Gum is éénvoudig met water te verwijderen, na uitharding kan
dit alleen mechanisch of met aceton.

Veiligheid:
De dispersie niet op de huid laten indrogen, direct met water en zeep verwijderen. Bij contact met
ogen, afdoende met water spoelen. Wordt de irritatie van het oog na enkele minuten niet minder,
dan dient een arts te worden geraadpleegd.

Raadpleeg vooraf altijd onze productbladen op www.boncreations.nl. Bij twijfel over de te maken
keuze vooraf altijd contact opnemen met onze Technische Afdeling.
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