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D101 TECHNIFER
Roest omvormer

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van 
onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden.
De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fi ches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.

Beschrijving
• TECHNIFER is vloeibaar, klaar voor gebruik, en samengesteld op 

basis van een fosforcomplex in waterige fase;
• TECHNIFER is een impregnerend corrosiewerend middel voor 

bescherming van de bewapening van gewapend beton;
• TECHNIFER werkt beschermend op het oppervlak van de bewa-

pening: het zet roest om in ijzerfosfaat.

Toepassingen – Eigenschappen 
van de behandelde materialen
• Preventieve behandeling van structuren uit gewapend beton 

tegen de elektrochemische aantasting door corrosie. Behande-
ling van zones die gevaar lopen voor corrosie of van zones zonder 
zichtbare corrosie;

• Curatieve behandeling van geroeste bewapening door fosfatatie.

Eigenschappen 
• TECHNIFER hecht zich vast aan het staaloppervlak om het opdui-

ken van corrosieverschijnselen te vertragen; het vertraagt het 
optreden van corrosie en vermindert de corrosiesnelheid;

• TECHNIFER zet roest om in ijzerfosfaat;
• TECHNIFER verlengt de levensduur van kunstwerken van gewa-

pend beton;
• TECHNIFER wijzigt de mechanische en fysische eigenschappen 

van het beton niet;
• TECHNIFER verbetert de hechting van de latere behandelingslagen.

TECHNIFER is een element van een compleet systeem voor reparatie 
en bescherming van beton:
TECHNIFER ➞ TECHNIPRIM ➞ mengsel van cement en TECHNIPACT ➞ QUELL-
MORTEL ➞ TECHNILASURE of TECHNISIL HYDRO + of TECHNICRYL SILOXAAN

Toepassing en voorzorgsmaatregelen 
• De ondergrond moet zuiver en gezond zijn en vrij van restan-

ten verf, ontkistingsolie, vet, stof, mos en andere stoff en die de 
impregnatie kunnen beletten;

• Het oppervlak van de ondergrond moet droog zijn;
• Verroeste bewapening moet geborsteld of gezandstraald wor-

den tot alle loszittende delen verwijderd zijn;
• Aanbrengen met een kwast, een rol of door verstuiving, van 

± 300 tot 500 ml/m2 voor 2 tot 3 lagen;
• Droogtijd: 8 uur bij 20°C;
• De temperatuur van de ondergrond mag nooit lager zijn dan 5°C, 

noch hoger dan 40°C;
• TECHNIFER is geen eindbehandeling, het moet een bescherm-

laag krijgen: TECHNIPRIM…;

Technische kenmerken
• Uitzicht: kleurloze vloeistof, klaar voor gebruik
• Dichtheid: 1,3 bij 25°C
• Viscositeit: 25 mPas
• pH: 1
• Vlampunt: bevat geen oplosmiddelen

Verpakkingen en opslag
5 en 20 l 
Vorstvrij bewaren – Shelf life 1 jaar
Product gefabriceerd door TECHNICHEM N.V.

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is voor professionelen op aan-
vraag beschikbaar, op de internetsite www.publichem.com
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