
TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de 
verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van 
het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Laatste versie beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

GEVELS  TOEBEHOREN

+

 ▼ HECHTLAAG
EIGENSCHAPPEN
Bevordert de hechting van
monocouche-pleisters. Vermindert het risico 
op blaasvorming in de pleister.

KENMERKEN
 ■ Uitzicht: lichtroze viskeuze vloeistof.
 ■ Aard: acrylcopolymeerdispersie met 
minerale vulstoffen en specifieke 
hulpstoffen.

 ■ Droge stof: 65 .
 ■ Dichtheid: 1,5 ± 0,1
 ■ pH: 8,5
 ■ Prestaties: hechting van de pleister op 
betonondergrond > 0,4 MPa

TOEPASSINGSGEBIED
• Gladde en weinig absorberende 

ondergronden zoals beton en bepaalde 
geschuurde pleisters.

TOEPASSING
• In één laag aanbrengen met de rol of de 

borstel.
• De monocouche-pleister wordt aangebracht 

zodra de MICRO-GOBETIS 3000 droog 
is, hetzij na 1 à 24 uur, naargelang van de 
weersomstandigheden.

• Het product goed mengen voor gebruik om 
de homogeniteit te behouden.

Verbruik
400 g/m2 naargelang de ondergrond

GEBRUIKSVOORWAARDEN

• Kan worden verdund door toevoeging 
van maximaal 0,5 liter water.

• De ondergrond moet droog, gezond, 
schoon en vrij zijn van ontkistingsolie en 
verpoedering.

• Niet aanbrengen op vochtige 
ondergronden.

• De verwerkingstemperatuur ligt tussen 
+ 5°C en +30°C.

• Dit product kan zonder gevaar 
gehanteerd worden.

• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

MICRO-GOBETIS
3000

DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT
 ■ Gebruiksklaar
 ■ Korrelig uitzicht voor een optimale hechting

VERPAKKING
 ■ Emmer van 20 kg.

HOUDBAARHEID
12 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten 
oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst 
en hoge temperaturen.

WAARBORG
 ■ Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.
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