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BESKRIVELSE

Ercole er et sementbasert pulver(ferdigmiks) som blandet med vann gir et slitesterkt og fleksibelt
belegg for å renovere og beskytte underlaget. Produktet er klart for bruk, og skal kun tilsettes rent
vann.
Ercole er et allsidig sistegenerasjons beskyttelsesprodukt som påføres i et tynt lag, 1-3 mm, men som
gir en svært effektiv beskyttelse.
Belegget er lett å påføre og har svært god heft til en rekke underlag som asfalt, tre, gips, metall,
betong o.l.

BRUKSOMRÅDER
Ercole er et allsidig produkt som er lett å påføre. Det brukes både utendørs og innendørs på gulv,
vegger og tak.
Belegget kan påføres på en rekke underlag som asfalt, murpuss, betong, gips, tre og metall, og brukes
for å beskytte parkeringsplasser, ramper, brygger, garasjer, industribygg, veier, broer, gangbaner,
landingsbaner, gulv og flater som er utsatt for syrer og kjemikalier.
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Veier og broer
Ramper og gangbaner
Garasjer og parkeringsplasser
Butikker og industribygg
Landbruksbygninger
Næringsmiddelindustrien
Spesielt utsatte utendørsområder
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FORDELER
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Vanntett
Værbestandig
Slitesterkt og fleksibelt
Hindrer frys-tin problemer
Motstandsdyktig mot salter og avisingsprodukter
Brannklasse A
Høy trykkstyrke ( 45 MPa)
Tynt sementbelegg, 1 - 3 mm
Miljøvennlig og sikkert
Allsidig for bruk både innvendig og utvendig
Klar til bruk - kun tilsettes vann
Svært god heft til en rekke underlag
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PÅFØRING
Ercole påføres med gumminal, sprøyte, murskje eller pensel.
Blandes med vann( 4-6 liter for selvutjevnende blanding) til ønsket konsistens. Vertikal eller tak- påføring krever
en tykkere konsistens, som puss/sparkelmasse.
Blandes med hånddrill med blanderedskap. For større mengder kan en sementmikser brukes.
For belegg tykkere enn 3 mm, tilsettes mer sand eller tilslag, opptil 7 kg pr. spann Ercole.

TEKNISKE DATA
Egenskap

Testresultat

Norm/standard

Brannmotstand:

Klasse A

UBC 15-2

Frys - Tin motstand:

1,41 MPa

ASTM C 297

Trykkstyrke:

45 MPa etter 7 dager

ASTM C 39

Skjæremotstand:

14 MPa etter 7 dager

ASTM C 882

Forbruk
2

Dekkevne pr forpakning( 25 kg):

16 m ved 2 strøk påføring

Tørketid:

72 timer

Brukes innen:

N/A. Unngå fuktighet(oppbevares tørt i lukket forpakning)

Forpakning:

25 kg spann - 56 spann pr. pall

Sikkerhetsdatablad fås ved henvendelse til: Norsk Industrivern AS på tlf.: 51 71 56 00
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