
Nafuflex GIP
Grondering, verkiezeling en afdichting voor beton,
metselwerk en pleistermortel

Ondergrondvoorbereiding
Afhankelijk van de toepassing en ondergrond
wordt Nafuflex GIP puur of 1 : 1 met water
gemengd en als grondering voor het Nafuflex-

afdichtingssysteem gebruikt. Nafuflex GIP kan met
standaard apparatuur worden verspoten.
Kleinere oppervlakken kunnen met een borstel of
een kwast worden behandeld.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Versteviging van verpoederde en stoffige ondergronden
• Grondering voor het Nafuflex-afdichtingssysteem
• Impregnering voor fijn poreus en vochtig beton, pleistermortel en prefab elementen
• Als verkiezelingsbewerking met o.a. Oxal DS-HS

• Economisch gunstig concentraat
• Versteviging van de ondergrond
• Waterdampdoorlatend
• Oplosmiddelvrij

Verwerkingsrichtlijnen 

Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Dichtheid g/cm3 1,21 puur materiaal

Mengverhouding l : l 1 : 1 Nafuflex GIP : water

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ + 5 Lucht- en ondergrondtemperatuur

Verbruik l/m2 0,2 - 0,3 afhankelijk van de zuigkracht van de
ondergrond, materiaal gemengd met water

Technische eigenschappen Nafuflex GIP

Levering 10 l kan

Opslag Bij droge opslag in originele gesloten verpakkinmg minimaal
12 maanden houdbaar. Beschermen tegen vorst!

Verpakkingsafvalverwerking Bescherm ons milieu door de verpakkingen volledig leeg
te maken.

Productkenmerken Nafuflex GIP
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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 06/16. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 


