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STARCOAT®R

Vloeibare waterdichtingshars voor
opstanden

STARCOAT® R
STARCOAT®R is een kant-en-klare vloeibare waterdichtingshars met bitumen
gemodificeerd met polyurethaanhars.

Gebruiksaanwijzing
Het gamma waterdichte opstanden:

Deze gebruiksklare hars wordt bij de meeste werken zonder bestrooiing
en zonder primer aangebracht om:
- opstanden van Axter-dakrollen te maken, ongeacht of deze een- of
tweelagig zijn, op basis van SBS- of Alpa®-bitumenmengsel, en of het
oppervlak bedekt is met zand of leischilfers;
- de opstanden van een Axter dampscherm te maken;
- nieuwe of oude dakgoten waterdicht te maken;
- lekkende bitumendakrollen tijdelijk te herstellen;
- alle nooddichtingen van platte daken te verwezenlijken.

STARCOAT® R
is een polyurethaanbitumenhars.
Verkrijgbaar in
4 en 20 kg.

STARCOAT® R

STARCOAT ®R is bijzonder geschikt om te gebruiken op beton, zowel
nieuw als renovatie. Daarnaast kan het worden gebruikt op staal of hout,
op platte daken die toegankelijk zijn voor voetgangers of voertuigen en in
zones waar vlammen te vermijden zijn (gevoelige lokalen of opstanden in
de buurt van gevoelige materialen zoals pvc-ramen, lichtkoepels, …).

PRIMCOAT
is een
tweecomponenten
primer op basis van
polyurethaan te
gebruiken in specifieke
gevallen: vochtige
ondergrond, tegels, …
Verkrijgbaar in kits
van 1 en 4 kg.

STARCOAT® R is gebruiksklaar en vergt geen bijzondere
voorbereiding. Aanbrengen met de borstel of een rol in 2
lagen van 700 g/m².
Op de eerste laag kan de MATCOAT R (of JD) worden
aangebracht.
De tweede laag bedekt deze versterkingen en vormt een
soepele film van 1 mm dikte die de behandelde zone
duurzaam waterdicht maakt
Afstrooien met leischilfers wordt in de meeste
gevallen overbodig met STARCOAT® R.
Het door Qualiconsult erkende bestek somt de
algemene gebruiksvoorwaarden op (op eenvoudig
verzoek verkrijgbaar).
Het gebruik van de PRIMCOAT primer is uitzonderlijk en
beperkt tot ‘gesloten’ types ondergrond zoals tegels of
een vochtige ondergrond.
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PRIMCOAT

Veilig en gemakkelijk

De kwaliteiten van STARCOAT®R staan garant voor veiligheid op de werf en
gebruiksgemak:
- aanbrengen zonder primer, rechtstreeks op de meeste courante ondergronden
van het gebouw: beton, metselwerk, hout, metaal en gegalvaniseerd staal;
- kant-en-klaar, zonder voorafgaande voorbereiding;
- een uitzonderlijke aanhechting van
20 kg/m²;
- veelzijdig en gebruiksvriendelijk dankzij
de formule op basis van gemodificeerd
bitumen met polyurethaanhars;
- geen vlam voor de gevoelige zones welke
opstanden vaak zijn;
- een procedé dat is goedgekeurd door
een bestek van Qualiconsult;
- afwerking met leischilfers mogelijk door,
voor het drogen, op de laatste laag schilfers
aan te brengen;
- aanbrengen zonder extra bescherming,
meer bepaald op een ontoegankelijkplat
dak of technische kamers.
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MATCOAT R
is een glasweefsel
(jersey) om de hoeken
te verstevigen
Rol van 50 m x 0,15 m

MATCOAT JD

2 - Waterdichting
3 - STARCOAT® R
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MATCOAT R

MATCOAT JD
JD is een EPDMrubber, aan beide
zijden verstevigd met
gebonden textielvlies
om de uitzetvoegen te
behandelen.
Rol van 25 m x 0,15 m

1 - Dragend element
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4 - MATCOAT R
5 - STARCOAT® R
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Verbruik van STARCOAT®R
naargelang de toepassing:

• klassieke opstand: 2 x 700 g/m²
• gemengde opstand
(verstevigingshoek 35 PY + STARCOAT® R
hars): 1 x 800 g/m²
• versteviging dampscherm: 1 x 500 g/m²

