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BESCHRIJVING 
MasterProtect 7700 is een witte, 2 componenten 
beschermende coating voor beton, op basis van 
geopolymeren die eenvoudig te reinigen is. 
 
TOEPASSINGEN 
MasterProtect 7700 wordt gebruikt voor de bescherming 
van beton in tunnels en wegelementen: 
- zijwanden in tunnels 
- New Jersey betonblokken op snelwegen 
- kolommen, steunbalken en wanden van structuren 

zoals viaducten of bruggen op snelwegen. 
 
VOORDELEN 
- water- en olieafstotend en bijgevolg weinig 

aanhechting van vuil. 
- zelfreinigende eigenschap bij blootstelling aan regen 

(bij buitentoepassingen). 
- hoge slijtweerstand, laat reiniging met water onder 

hoge druk toe. 
- het oppervlak is afwasbaar, vervuiling door 

uitlaatgassen kan gemakkelijk worden verwijderd 
- hoge waterdampdoorlaatbaarheid, laat toepassing op 

pas herstelde structuren toe (bijv. op ondergronden 
die niet volledig droog zijn) 

- hoge weerstand tegen zuren alsook tegen organische 
stoffen in vergelijking met cementproducten 

- geen vergeling, de matte witte kleur blijft lang 
behouden, dit verhoogt de zichtbaarheid in tunnels. 

- uitstekende hechting aan beton, zelfs op vochtige 
ondergronden. 

- beschermt beton tegen carbonatatie 
- geen risico op delaminatie als gevolg van negatieve 

waterdruk 
 
APPLICATIE 
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 
Controleer de toestand van de ondergrond voor het 
aanbrengen van de beschermende coating. 
De ondergrond moet droog, gezond en zuiver zijn. 
Verwijder losse deeltjes, stof, vuil, ontkistingsolie, olie en 
vet. 
Cementgebonden ondergronden moeten behoren tot 
druksterkteklasse C20/25 volgens EN 206-1. Eventuele 
schimmel- of mosvorming verwijderen en behandelen 
met een schimmeldodend product.  
Loszittend, beschadigd of vervuild beton of bestaande 
coatings verwijderen d.m.v. waterstralen, zandstralen, 
frezen of met een kaphamer. Indien nodig het oppervlak 
herstellen met producten uit onze MasterEmaco reeks. 

Structurele scheuren herstellen met MasterInject 1360 of 
MasterInject 1380. Constructievoegen of 
uitzettingsvoegen behandelen indien nodig. Lekkende 
scheuren dichten met geschikte injectieharsen uit het 
MasterInject gamma. Voor bijkomende inlichtingen i.v.m. 
herstellen of injecteren, raadpleeg uw BASF-CC 
vertegenwoordiger. 
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De ondergrond moet gereinigd en bevochtigd worden bij 
voorkeur d.m.v. waterstralen onder geschikte druk. De 
ondergrond moet vrij zijn van staand water. 
Bestaande metalen onderdelen, verkeersborden, 
lantaarns, uitzettingsvoegen en andere toebehoren op 
het betonnen oppervlak moeten zorgvuldig worden 
afgeschermd van spatten met zelfklevende tape. Niet 
uitgehard materiaal kan met water gereinigd worden, 
uitgehard materiaal kan enkel mechanisch verwijderd 
worden. 
 
MENGEN 
MasterProtect 7700 is een 2 componenten systeem dat 
bestaat uit 25 kg geopolymeer poeder en 6,25 kg 
vloeistof. Het is zeer belangrijk om het product te mengen 
tot een homogene massa. Gebruik steeds de juiste 
mengverhouding. 
Giet de vloeibare component in een schone emmer en 
voeg het poeder geleidelijk, al roerend toe. Meng met een 
mechanische menger op lage snelheid tot een homogeen 
geheel zonder klonters. 
Geen deelmengsels maken, gebruik de volledige inhoud 
van beide componenten voor het mengsel. 
Nooit water, solvent of een andere stof toevoegen om het 
mengsel te verdunnen! 
 
APPLICATIE 
Bij het aanbrengen van MasterProtect 7700 moet de 
temperatuur van de ondergrond en de omgeving tussen 
8°C en 35°C liggen. Het product niet aanbrengen bij een 
omgevings- of ondergrondtemperatuur lager dan 8°C of 
wanneer verwacht wordt dat deze binnen de 24 uur onder 
de 8°C zal dalen. 
MasterProtect 7700 aanbrengen met truweel of borstel. 
Voor grotere oppervlakken kan MasterProtect 7700 
gespoten worden met geschikte spuitapparatuur. 
 
VERBRUIK 
1,5 – 2,5 kg/m², afhankelijk van de ruwheid van de 
ondergrond. 
 
REINIGEN GEREEDSCHAP 
Gereedschap en niet uitgehard materiaal kunnen met 
water gereinigd worden. Uitgehard materiaal kan enkel 
mechanisch verwijderd worden. 
 
UITHARDING 
Ingebruikname mogelijk na 24 uur. Volledig uitgehard na 
28 dagen, bij een constante temperatuur van +23°C. 
 
VERWERKINGSTIJD 
± 60 – 90 minuten bij 20°C. 

VERPAKKING, OPSLAG EN HOUDBAARHEID 
Masterprotect 7700 is verpakt in eenheden van 31,25 kg. 
Component A: zak van 25 kg. 
Component B: jerrycan van 6,25 kg 
Koel, droog, vrij van de grond en uit de zon opslaan, bij 
temperaturen tussen +5°C en +25°C. 
MasterProtect 7700 is 12 maanden houdbaar in gesloten 
originele verpakking. 
 
AANDACHTSPUNTEN 
- Ontwerp en aanbrenging moeten worden uitgevoerd 

door daartoe gekwalificeerd en bevoegd personeel. 
- Het product moet worden opgeslagen op een koele 

plaats, beschermd tegen het zonlicht. 
- Beschermende kledij en beschermingsmiddelen zijn 

verplicht bij het aanbrengen van dit product. Het 
dragen van veiligheidsbril en stofmasker is verplicht 
voor de applicator. Voor betere bescherming van de 
applicator is het dragen van een gezichtsmasker 
aanbevolen. Personen die zich in de buurt van de 
werken bevinden, moeten veiligheidshandschoenen 
en veiligheidsbril dragen. Raadpleeg het 
veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 

- Contacteer uw BASF-CC vertegenwoordiger voor 
toepassingen die hierboven niet vermeld worden. 

 
BEHANDELING EN TRANSPORT 
Bij gebruik van dit product moet men de gebruikelijke 
preventiemaatregelen voor het werken met chemicaliën 
naleven, bijvoorbeeld niet eten, roken of drinken tijdens 
het werk en de handen wassen voor een pauze of na 
beëindiging van het werk. 
Draag beschermende kledij, handschoenen en een 
veiligheidsbril. 
Specifieke veiligheidsinformatie met betrekking tot de 
behandeling en het transport van dit product vindt u in het 
veiligheidsinformatieblad. 
Product en verpakking moeten volgens de wettelijke 
voorschriften verwijderd worden. De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt bij de laatste eigenaar van het product. 
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TECHNISCHE GEGEVENS (*) 

Technische gegevens 

Eigenschap Norm Waarde 

Basis  geopolymeer 

Kleur  wit 

Laagdikte  min. 0,5 mm – max. 1,5 mm 

Densiteit  2,10 g/m³ 

Verwerkingstijd bij +20°C  ± 60 - 90 minuten 

Omgevingstemperatuur en temperatuur van de ondergrond  8°C – 35°C 

Druksterkte bij +23°C na 28 dagen EN 12190 > 30 N/mm² 

Hechting aan beton (W/C 0,40) bij +23°C na 28 dagen EN 1542 > 3,0 N/mm² 

Hechtsterkte aan beton bij 23°C na 28 dagen 
(na regen/donder cycli – 10x vries/dooi cycli – 50x cycli met zout) 

EN 13687-1 
EN 13687-2 

Geslaagd (geen vorming 
van blazen, scheuren of 
onthechting) 
> 2,0 N/mm² 

Hechting aan graniet bij +23°C na 28 dagen EN 1542 > 1,0 N/mm² 

Slijtweerstand bij +23°C na 28 dagen EN 13892-4 Klasse AR 2, 120 µm 

Slagvastheid (W/C 0,40) bij +23°C na 28 dagen EN ISO 6272 Klasse II, ≥ 10 Nm 

Kunstmatige verwering bij +23°C na 28 dagen 
(2.000 uur UV straling) 

EN 1062-11 Geslaagd (geen vorming 
van blazen, scheuren of 
onthechting) 

Waterdampdoorlaatbaarheid  na 28 dagen EN ISO 7783-2 µ < 120 (Klasse I, SD=0,3 m) 

Weerstand tegen agressieve chemicaliën na 28 dagen EN 13529 Klasse II: 1, 3, 12 

Uitharding Kleefvrij bij +23°C 
 Volledig uitgehard bij +23°C 

 na 2 uur 
na 28 dagen 

Indringing van chloride ionen  na 28 dagen EN 13396 0% 

Penetratie diepte chloride ionen  na 28 dagen UNI 7928 0 mm 

Shore D hardheid bij +23°C na 1 dag 
  na 7 dagen 

EN ISO 868 72 
85 

Hittebestendigheid  na 28 dagen TG/DSC > 700°C 

Brandgedrag  na 28 dagen DIN EN 13501-1 A2 – s1,d0 
 

BASF Belgium Coordination Center Comm. V. – 
Business Belux – Construction Chemicals 
Industrieterrein ‘Ravenshout’ 3711 
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham 
Tel. +32 11 34 04 34. Fax +32 11 40 13 92 
basf-cc-be@basf.com 
www.master-builders-solutions.basf.be 
B.T.W./T.V.A. BE 0862.390.376 
RPR/RPM Antwerpen 

 Vanuit Nederland: 
Tel. +31 162 42 51 90. Fax +31 162 42 74 52 
basf-cc-be@basf.com 
www.master-builders-solutions.basf.nl 
 

       

Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens 
enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop BASF Construction Chemicals geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid 
een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene 
leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.  


