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Fassa VK Pro
TECHNISCHE F ICHE

       (blad 1 van 2)

TOEPASSING

Fassa VK Pro is een vloeistof, kant- en klaar voor gebruik, 
om minerale ondergronden mee voor te behandelen als 
grondering. Deze grondering wordt gebruikt onder minerale 
afdichtingslagen.

Eigenschappen van het product
- Oplosmiddelvrij.
- Bindmiddel voor licht poederende ondergronden.
- Waterafstotend.

Voordelen
-	 Verbetert	aanzienlijk	de	hechting.
- Duurzame behandeling.
-	 Het	materiaal	blijft	ademen.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Ondergrond voorwaarden
Fassa VK Pro kan aangebracht worden op een minerale on-
dergrond. De ondergrond dient poreus, zuiver, vrij van olie, 
vet	en	ontkistingsmiddelen	te	zijn.	

Verwerking
-  Het materiaal, verdund 1:1 met zuiver leidingwater,  

aanbrengen met borstel of met sproeier onder lage druk 
d.m.v. vloeien. Van boven naar onder.

-  Overtollig materiaal onmiddellijk verwijderen.
-  Het product is geen eindlaag en moet steeds afgewerkt 

worden !
-		De	nadien	aan	te	brengen	dichtingsproducten	nat	in	nat	
aanbrengen	en	dit	voor	de	reactietijd	van	Fassa VK Pro !

-  Bouwdelen die niet in contact mogen komen met Fassa VK 
Pro (glas, ramen, lakken, metalen onderdelen, …) afdoend 
beschermen met folie.

-  Accidentele vlekken onmiddellijk verwijderen.
-  Binnen en buiten toepasbaar.
-  Verwerken bij meer dan 5 °C. Voorkom dat de ondergrond 

bevroren is.

Verbruik
Ca 0,2 à 0,3 l/m² (1:1 met water verdunnen).
Afhankelijk	van	de	ondergrond.

TECHNISCH KENMERKEN

SG 1,15

Kleur kleurloos - geel

PH-waarde ca. 11

Versteviging geschikt voor poederige 
ondergrond

Waterafstotend ja

Waterdampdoorlaatbaarheid ja

 Verkiezeling met dieptewerking
 Oplosmiddelvrije grondering
 Bindmiddel voor licht poederende ondergronden
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Fassa VK Pro

       (blad 2 van 2)

Veiligheid
Veroorzaakt	huidirritatie.
Veroorzaakt	ernstige	oogirritatie.
Oogbescherming, beschermende handschoenen dragen.
Bij	aanhoudende	oogirritatie,	een	arts	raadplegen.

Gereedschap
Reinigen van materiaal met water onmiddellijk na gebruik.

Verpakking en opslag
20 l
Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar. Lege verpakking 
gesloten	houden	en	afvoeren	naar	de	bevoegde	instanties.
Product verdeeld door Façabelle bvba

Het	veiligheidsinformatieblad	(VIB)	is	op	vraag	verkrijgbaar	
via info@facabelle.be

Alle informatie die via deze technische fiche wordt kenbaar 
gemaakt is louter informatief, zonder nadelige erkenning, 
noch enige ander 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 fiches raadplegen.
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