Peran MDP
Beskrivelse
Peran MDP er en uklassificeret, enkomponents
akrylatemulsion til membranhærdning og støvbinding.
Produktet kan bruges sammen med de øvrige Flowcretesystemer.
Anvendelsesområde
Peran MDP anvendes som membranhærder eller
støvbinder på beton. Produktet hindrer ikke vedhæftning
af senere maling eller overfladebelægninger, som
f.eks. oxanolie og filmdannende produkter kan gøre.
Der opnås en betydelig bedre støvbinding, hvis den
overflade, der er behandlet med Peran MDP, males
en enkelt gang med en tokomponents, vandopløselig
epoxy som Flowseal EPW Klar.
Fordele
- Hurtig, hærder på 30-60 minutter
- Økonomisk, kan lægges som kombineret membranhærder og støvbinding
- Mørkner ikke betonen
- Uklassificeret enkomponents akrylatemulsion
Beskrivelse
Produkt: Peran MDP Membranhærder/støvbinder
Farve: klar
Forberedelse og påføring i henhold til leverandørens
anvisninger.

Gulvet i fokus
Flowcrete-gruppen er verdensførende inden for gulve
til industrien, butikker og hoteller. Vi er leveringsdygtige
i følgende systemer: gulvvarme, gulvspartelmasse,
fugtmembraner, dekorative gulve, fugefri terrazzo,
vandtætning af parkeringshuse og korrosionsbeskyttel
sessystemer – for bare at nævne nogle stykker.
Vores mål er at opfylde dine behov, når det gælder
gulve.
Miljøoplysninger
Slutproduktet vurderes ikke at udgøre nogen sundhedseller miljørisiko. Systemets store slidstyrke og fugefri
overflade mindsker behovet for reparationer, vedligeholdelse og rengøring.
Sundheds- og miljømæssige faktorer kontrolleres
under produkternes fremstilling og påføring af
Flowcretes medarbejdere og uddannede og erfarne
entreprenører.
Krav til underlaget
Beton eller spartelmasse skal have en trækstyrke på
mindst 25 N/mm2 og skal være fri for cementhud, støv
og anden forurening. Den maksimalt tilladte relative
fugtighed i underlaget er 100%, og der må ikke ske
fugtpåvirkning eller forekomme grundvandstryk.

Producent: Flowcrete Sweden AB, Sverige
Tlf.: 0435-40 01 10

Bemærk!
Flowcretes produkter leveres og sælges med en garanti
mod materiale- og produktionsfejl, som kan fås på
anmodning.

Installationsservice
Arbejdet skal udføres af en autoriseret Flowcreteentreprenør og med dokumenteret kvalitetssikring.
Du kan få flere oplysninger om vores autoriserede
entreprenører ved at ringe til vores kundeserviceafdeling
eller gå ind på adressen www.flowcrete.com.

Rengøring og vedligeholdelse
Rengør regelmæssigt med en skuremaskine og et mildt
basisk rengøringsmiddel som eksempelvis Flowcrete
Floor Cleaner.

Følgende produkter indgår i systemet
Peran MDP Membranhærder/støvbinder
Detaljerede lægningsanvisninger fås på anmodning.

Yderligere oplysninger
For at sikre at du vælger det for projektet bedst mulige
gulv, bedes du konsultere vores afdeling for teknisk
service eller angive din interesse i at anvende et af
markedets mest holdbare gulve via vores websted på
adressen www.flowcrete.com.
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Bemærk, at dette systemdatablad kan indeholde uaktuelle oplysninger.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
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