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VERNIS ANTAC GC 

 

Annuleert en vervangt : 06/01/03 Technische referentie : Technische Fiche AXTER Code : 1583001 

 
 

BESCHRIJVING 
 

Bitumineuze vernis van hoge kwaliteit op basis van elastomeerbitumen en sneldrogende 
aromatische solventen. 

 
 

GEBRUIK 
 
 

• Impregnatie van ondergrond bestemd voor bitumineuze membranen. 

• Verplicht gebruik volgens de methode AXTER bij de waterdichting van 
kunstwerken, maar kan ook gebruikt worden voor de voorbereiding van elke 
ondergrond van een waterdichting. 

• Gemiddeld verbruik : 200 g/m². 

 
VERPAKKING 

 
• Blik van 30 liter met een gemiddeld gewicht van 30,5 kg. 

 
 

STOCKAGE 
 
 

• Bewaren in een frisse, verluchte plaats. 

• Beschut tegen de hitte en ver verwijderd van elke vlam of bron van vonken. 

• Maximale duur van opslag (in gesloten originele verpakking) : 1 jaar. 

 
SAMENSTELLING 

 
Elastomeerbitumen en sneldrogende aromatische solventen. 

 
 
 

EIGENSCHAPPEN 

  

Densiteit ...…………………………………………………………………. 0,96 

Droogrest...…………………………………........................................... 39 % 

Viscositeit bij 25° C (NFT 30014) ……………………………………….. 30 à 50 s 

Ontvlampunt ………..……………………………………………………... 23°C 

 
Stofvrij in 15 minuten bij 25°C. 
Droogtijd : 60 minuten bij 25°C.                                 

 

 

OPMERKINGEN 

  

De te nemen voorzorgsmaatregelen bij uitvoering zijn beschreven in 
de veiligheidsfiche VERNIS ANTAC. 

 

Het is aangeraden van niet te eten, drinken of roken gedurende het 
aanbrengen.  Het product is schadelijk bij inademing, contact met de 
huid en inname.  De overschotten niet in een afvoer weggieten. 

 

  
 
 

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées 
à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes,…). 

 
 

 
Sociale zetel 

 
AXTER S.A. 

8 Avenue Félix d’Hérelle 
F-75016 PARIS 

Tel : +33 146 09 39 60 
Fax : +33 146 09 39 62 

info@axter.fr 
 

 
Benelux 

 
AXTER BENELUX  

Hendrik van Veldekesingel 150/b13 
B-3500 HASSELT 

Tel : +32 (0)11 87 09 36 
Fax : +32 (0)11 87 09 37 
info@axter-benelux.be 

 

 
Export 

 
AXTER INTERNATIONAL 
8 Avenue Félix d’Hérelle 

F-75016 PARIS 
Tel : +33 146 09 39 60 
Fax : +33 146 09 39 62 

export@axter.fr 
 

 


