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1.

Materiaalbeschrijving
ALULON MF is een zilvergrijze coating op basis van polymeren, bitumen en aluminiumschilfers.

2.

Ondergronden
Alle EPDM-membranen type RESITRIX, RESISTIT en RETRIDEX.

3.

Verpakking
Metalen bus van 12,5 kg.

4.

Toepassingsgebieden
Mogelijke afwerkingslaag op Resitrix of Resistit of Retridex voor :
• brandklasse A1 volgens NBN S21-203
• houdt mos- en algengroei tegen op het dak, zodat het regenwater helder blijft
• een zilvergrijze kleur te geven aan het dakoppervlak: 2 lagen zijn noodzakelijk voor een egale kleur
• weerkaatsing van de zon : mildert de temperatuur van de zon bij daken met onvoldoende isolatie

5.

Opslagvoorschriften
• bewaring bij temperaturen van + 5 °C à 20 °C
• houdbaarheid minstens 12 maanden in de originele en gesloten verpakking

6.

Verbruik
• één laag ± 150 g/m² - volstaat voor A1 brandklasse
• twee lagen ± 250 g/m² - nodig om een egale kleur te bekomen

7.

Verwerkingsvoorschriften
• ondergrond
• dakoppervlak
• weersomstandigheden
• verwerking

• droogtijd

8.

droog, vet- en stofvrij
vooraf reinigen met een hogedrukspuit indien een lange periode verloopt
tussen het leggen van het membraan en het aanbrengen van de coating
voldoende stabiel, d.w.z. niet regenen tijdens en tot 4 u. na het aanbrengen
van de coating
goed oproeren voor gebruik
aanbrengen met een lamsvelrol of blokborstel
niet verwerken onder +5 °C
relatieve luchtvochtigheid ≤80 %
binnen de 12 maanden na fabricatie
niet roken, gassen niet inademen
stofvrij na 4 u.
droog na 24 u.

Technische service
Voor meer informatie, neem contact op met het RESITRIX-team : info@resitrix.be
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