
• Specifiek voor niet-absorberende ondergronden en 
gladde en compacte absorberende ondergronden

• Vochtscherm tegen restvocht tot 5% CM.

• Makkelijk aan te brengen met roller

PRODUCTVOORDELEN

 - Waarborgt een veiliger gebruik op de bouwplaats

ECO OPMERKINGEN

Gebruiksdoeleinden
Het waterdicht maken van niet-absorberende en absorberende gladde en compacte ondergronden met een hoog restvochtgehalte 
(max 5%).

Compatibele lijmen:
- organische minerale reactieve 2-Component lijmen
- organische minerale reactieve 1-Component lijmen
- reactieve 1-Component en 2-Component lijmen

Ondergronden:
- vloeren van keramiek, marmertegels, natuursteen
- vloeren van mechanisch vlak gemaakt beton, compacte en gladde dekvloeren

Voor binnen, in ruimten voor civiel en commercieel gebruik.

Niet gebruiken
Op absorberende, stof producerende of inconsistente ondergronden; op anhydrietondergronden; op ondergronden met optrekkend 
vocht; voor het waterdicht maken van vochtige ondergronden met vloerverwarming en ondergronden die gevoelig zijn voor vocht.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

PRODUCTLIJN LEGGEN / Voorbereiding van de ondergrond
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Organisch vochtscherm voor het waterdicht maken van niet-absorberende 
ondergronden met te veel restvocht, ideaal voor GreenBuilding. 3-Component, 
oplosmiddelvrij, veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

3CW garandeert de vochtwerendheid om parket te beschermen tegen 
restvocht, voor het veilig en leggen op niet-absorberende ondergronden en 
oude vloeren.

3CW

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TECHNOLOGY

SLC
®

 - 3CW
 - Categorie: Organische mineralen
 - Voorbereiding van de ondergrond
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Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet maatvast, niet vervormbaar en solide zijn, geen barsten hebben, schoon en vrij van middelen welke de hechting 
negatief kunnen beinvloeden. Let goed op eventuele middelen welke voor onthechting kunnen zorgen. Eventuele barsten moeten 
worden gerepareerd met Kerarep. Ondergronden van bestaande marmeren, granieten of keramische vloeren of dergelijke moeten goed 
worden gereinigd of worden opgeruwd en behandeld met Keragrip Eco Pulep.

Voorbereiding
Schudden voor gebruik.
Giet deel A in een schone houder, voeg deel B toe in de voorgedoseerde verhouding en meng goed, bij voorkeur met een elektrisch 
mengapparaat, met een rotatiesnelheid van 300-600 toeren/minuut, totdat er een gelijkmatig mengsel ontstaat. Voeg component C toe 
en meng totdat er een gelijkmatige pasta ontstaat, zonder klonten. Verdun het mengsel van de drie componenten met 5-10% water en 
breng het mengsel aan.

Toepassing
Breng de 1e laag gelijkmatig aan met kwast of roller. Breng nadat de laag helemaal is opgedroogd de tweede laag 3CW haaks op de 
vorige laag aan om een doorlopende gelijkmatige laag te vormen. Houd een rendement aan van ≈ 500 g/m2.

Reinigen
3CW wordt gereinigd met water. Na het uitharden kan 3CW alleen mechanisch worden verwijderd.

GEBRUIKSAANWIJZING

Direct verlijmen met organische minerale reactieve 1-Component of 2-Component lijmen moet binnen enkele dagen na de uitharding 
van 3CW worden uitgevoerd; langere wachttijden kunnen hechtingsproblemen geven. Als er langer moet worden gewacht, verdient het 
aanbeveling de laatste laag nog verse 3CW te bestrooien met Quarzo 5.12 of Quarzo 1.3.
Indien egaliseermiddelen en zelfuitvloeiende egaliseermiddelen op cementbasis worden aangebracht, moet eerst Keragrip Eco 
aangebracht worden op het volledig gedroogde 3CW, of moet de laatste nog verse laag 3CW bestrooid worden met Quarzo 5.12.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Het waterdicht maken van niet-absorberende en absorberende gladde en compacte ondergronden met hoog restvochtgehalte (max 
5%) voor het leggen van parket wordt gerealiseerd met een organisch en  bestaande uit 3 componenten, met hoge hechting en 
waterdichtheid, met GreenBuilding Rating® 2 type 3CW van Kerakoll Spa aangebracht in een verhouding van 500 ml/m2.

BESTEKTEKST

Aspekt:
- Component A vloeibare witte pasta
- Component B  doorzichtige vloeistof
- Component C  gebroken wit poeder
Soortelijk gewicht:
- Component A ≈ 1,50 kg/dm3

- Component B  ≈ 1,02 kg/dm3

- Component C  ≈ 2,90 kg/dm3

Houdbaarheid ≈ 12 maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen Niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Verpakking verpakkingen van 5 kg in totaal
Gebruiken bij temperaturen van +10 °C tot +35 °C
Aanmaakverhouding: Deel A : Deel B : Deel C = 2 kg : 0,6 kg : 2,4 kg
Verdunnen Water
Duur van het mengsel (pot life) ≈ 1 uur
Wachttijd tussen de lagen ≈ 6-24 uur
Wachttijd voor het aanbrengen van een volgend product ≈ 2-4 dagen
Ingebruikname ≈ 7 dagen
Verbruik ≈ 500 g/m2

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. Deze waardes kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats: 
temperatuur, wind, en absorptiegraad van de ondergrond.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM



ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot juli 2019 (ref. GBR Data Report – 07.19) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd door 
KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze direct van de site is gehaald. De 
technische specificaties zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed, zijn 
de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.
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- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
-  voordat u doorgaat met verdere bewerkingen moet u wachten tot de ondergrond helemaal is gedroogd; dit hangt af van de 

omgevingsomstandigheden, van de ventilatie van de ruimten, van de aard van de ondergrond en van de aangebrachte hoeveelheid
- volg tijdens het gebruik de geldende normen en veiligheidsinstructies
- het wordt aangeraden de ruimten goed te ventileren en een beschermende handcrème te gebruiken
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
-  voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com


