
Mycoflex 251
Eén-componenten, universele primer
voor voegafdichtingsmaterialen

Verwerking
Mycoflex 251 is een gebruiksklare primer (gronde-
ring) voor voegafdichtingen op zuigende onder-
gronden. De verwerking gebeurt met een zachte
kwast. De voegflanken moeten draagkrachtig,
droog, zuiver als ook stof-, olie- en
vetvrij zijn. De grondering moet volledig in de
voegflanken indringen. Het is aanbevolen om de
voegen af te plakken en direct na het gladstrijken
van het voegafdichtingsmateriaal de tape te verwi-
jderen. Het verbruik van de primer is afhankelijk
van de diepte van de af te dichten voeg en van de
zuigkracht van de ondergrond.

De wachttijd tussen de grondlaag en het aanbren-
gen van het voegafdichtingsmateriaal bedraagt bij
20 °C minimaal 1 en maximaal 6 uur.
Na een langere wachttijd dient er opnieuw een
grondlaag aangebracht te worden. Bij temperatu-
ren onder 10 °C moet de beluchtingstijd met min-
stens 2 uur worden verlengd.

Veiligheidsrichtlijn
Bij de verwerking van zowel de grondering
Mycoflex 251 als van het voegafdichtingsmateriaal
moet er worden gelet op de gevarenaanduidingen
en veiligheidsaanwijzingen op de verpakking.

Producteigenschappen 

Toepassingsgebieden

• Gebruiksklare grondering (primer) voor voegafdichtingen op zuigende ondergronden voor
Mycoflex producten

• Eén-componenten, universele primer op polyurethaanbasis

Verwerkingsrichtlijnen 
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen 

Basis Polyurethaan, vochtigheidsverhardend

Dichtheid g/cm3 0,9 -

Verbruik g/m2 80 - 120 afhankelijk van de zuigkracht van
de ondergrond

Viscositeit mPa·s 30 bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid

Aandeel vaste stof % 24,5

Verwerkingstemperatuur °C + 8 tot + 30 Lucht- / materiaal- en
ondergrondtemperatuur

Wachttijden tot voegafdichting uur 1 - 6
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Technische eigenschappen Mycoflex 251

Productkenmerken Mycoflex 251

Standaardkleur Geelachtig, transparant

Levering 1 liter fles, 3 stuks per doos

Opslag Bij koele (onder 20 °C) en droge opslag in originele gesloten
verpakking ca. 6 maanden houdbaar. Beschermen tegen vorst!

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons
informatieblad voor verpakkingsvoorschriften 'Het MC-afvalver-
werkingsconcept voor leeggemaakte transport- en verkoopsver-
pakkingen'. Dit sturen wij u op aanvraag graag toe.

EU-Voorschrift 2004/42 RL2004/42/EG All/j (750 g/l) < 750 g/l VOC
(Decopaint-richtlijn)

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 05/16. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 
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Veiligheidsaanwijzingen
Let op de gevarenaanduidingen en de richtlijnen op de etiketten, veiligheidsbladen en het hoofdstuk
algemene verwerkings instructies voor het veilig hanteren van bekledingsmaterialen en reactieve
kunststoffen. GISCODE: PU50


