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MATACRYL WS
®

Geavanceerd en naadloos vloeibaar waterafdichtings- en
beschermingssysteem voor bruggen en wegen.

ESSENTIËLE, HOOGWAARDIGE WATERAFDICHTING
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Beton dat niet altijd overeenstemt met de vereisten voor absorptie, poreusheid & permeabiliteit
Vaak leveren de goedkoopste systemen, die enkel vanwege hun prijs zijn geselecteerd, een ondermaats resultaat
Aan vele goedkope membranen wordt door derden en andere technici tijdens de constructiefase schade toegebracht
De insijpeling van chloride-ionen door strooizout kan de integriteit van de structuur in het gedrang brengen.

INSTALLATIEVOORDELEN
MEMBRAAN KAN MANUEEL OF MET EEN
SPROEISYSTEEM WORDEN AANGEBRACHT
Beschikbaar in zowel manuele als spuitbare uitvoering
KORTERE AANBRENGTIJD
Verlaagde aanbrengtijd tussen lagen
Snelle installatie en overhandiging aan klant/gebruiker
VERSCHILLENDE PRIMERS MOGELIJK
Verscheidenheid aan primers die tegen elke blootstelling
bestand zijn
WEINIG APPARATUUR NODIG
Zeer kleine hoeveelheid apparatuur nodig in vergelijking
met conventioneel asfalt/HRA-toepassingen.
CHEMISCH INERT
Chemisch inert en vereist geen Hazmat-voorzorgen
wanneer het wordt verwijderd.
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REGENBESTENDIG
Snelle regenweerstand. Droog- en uithardingstijden
kunnen worden aangepast in functie van de omgeving
en omstandigheden
GERINGE MANKRACHT
Geringe mankracht vereist en veel minder
arbeidsintensief dan conventionele toepassingen op
warmasfalt.
KOUD AAN TE BRENGEN
Hoeft niet te worden opgewarmd of geconditioneerd
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UITSTEKENDE PRESTATIECRITERIA
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Bijzonder weinig installatiebeperkingen bij schommelende temperaturen
Snelle droog- en uithardingstijden beperken het kostbare bezit en maken zo goed als onmiddellijk gebruik mogelijk
Niet-absorberend en impermeabel
Hecht zich sterk aan betonnen en stalen ondergronden
Duurzaam en zelfs bestand tegen deuken
Scheuroverbrugging zelfs bij temperaturen onder nul
Chemische binding (fusie) van verschillende lagen beperkt de kansen op ontbinding tot een minimum
Naadloze bescherming
Lagere dichtheid op ﬂexibele onderdelen
Snellere installatie dan conventionele toepassingen op asfalt/warmasfalt
Snel te herstellen waar nodig
Hoge slijtvastheid vergeleken met klassieke wegbedekking

VOETGANGERS- EN FIETSVERKEER
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VOERTUIGENVERKEER
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Matacryl® Primer + natuurlijk kwarts
Matacryl® Manual / Machine membraanlaag
Matacryl® Primer + natuurlijk kwarts
Matacryl® WL of WLV slijtlaag
Aggregaat, Bauxiet / Aluminiumoxide
Matacryl® STC verzegeling
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Matacryl® Primer + natuurlijk kwarts
Matacryl® WL of WLV slijtlaag
Aggregaat, Bauxiet / Aluminiumoxide
Matacryl® STC verzegeling

Opmerking: Verbruik en proporties van het bauxiet/aluminiumaggregaat verschilt bij blootstelling aan voetgangers-/ﬁetsverkeer en voertuigenverkeer.
Gelieve uw technisch vertegenwoordiger voor RPM/Belgium te raadplegen.
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Deze brochure is niet bedoeld om aanbevelingen te verstrekken voor welke
installatie dan ook. Naar ons beste weten is de informatie hierin vermeld,
waar en nauwkeurig op datum van uitgifte, maar deze kan onderhevig zijn aan
veranderingen zonder voorafgaande verwittiging. Niets van deze brochure mag
worden gecopieerd zonder de schriftelijke toestemming van de RPM Belgium
Vandex Group.

ERKENDE VERDELER:

GARANTIE
De RPM Belgium Vandex Group garandeert producten in perfecte staat en
zal materialen, waarvan gebreken zijn bewezen, vervangen. De gegeven
informatie beantwoordt aan onze actuele kennis van zaken. Het is de koper zijn
verantwoordelijkheid om te bepalen welke producten uit het gamma voor hem
geschikt zijn.
de RPM Belgium Vandex Group is een dochtermaatschappij van RPM Inc., USA, een op de beurs genoteerde Amerikaanse
ﬁrma. De RPM Belgium Vandex Group is een belangrijk producent van industriële vloersystemen, bekledingen,
dichtingsproducten en membranen. De RPM Belgium Vandex Group werd door Lloyd’s gecertiﬁeerd als ISO 9001-bedrijf en
alle producten worden geontroleerd volgens de ISO 9001-kwaliteitsnorm.
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