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Toepassing

Reaxyl® Dustfree maakt alle minerale en poreuze en licht krijtende ondergronden uit bak-
steen, natuursteen, pleister, zichtbeton, verf, kalkvoegen, enz. volledig en blijvend stofvrij.
Reaxyl® Dustfree is volledig kleurloos, mat, reukloos, kleefvrij en op waterbasis.
Reaxyl® Dustfree is bedoeld voor binnen gebruik.
Er is geen eindlaag nodig.

Verbruik
Je hebt een verbruik van 0,1 – 0,3 ltr/m², afhankelijk van de ondergrond.
Gereedschap spoelen / wassen met water.
Droogtijd: ongeveer 1u, afhankelijk van de omgeving.

REAXYL® Dustfree
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Gebruiksaanwijzing

Kort omschudden. Klaar voor gebruik, niet verdunnen.
Reaxyl® Dustfree kan je makkelijk aanbrengen met een Reaxyl® productrol, radiatorborstel of kwast. 
Reaxyl® Dustfree kan ook makkelijk gespoten worden (Nozzle 11-15, druk 200 bar).
Niet te behandelen gladde oppervlakken afplakken met Reaxyl® Coverfolie.
Draag latex handschoenen en een veiligheidsbril bij het plaatsen tegen een plafond. 

Gemorst product direct opnemen. Normaal maakt dit geen vlekken. Eventueel onmiddellijk naspoelen 
met water.

REAXYL® Dustfree
Materiaal basis: geëmulgeerde kunstharsdispersie.
Geen bijzondere gevaren bekend wanneer de voorschriften/aanwijzingen 
voor opslag en gebruik in acht worden genomen.
Geen gevarenproduct.
Dichtheid: 1gr/cm³.  
Dampspanning 23hPa
pH: 7-8
Kleur: melkachtig wit
Kookpunt: > 100 °C
Oplosbaarheid in water: mengbaar
Stockage: ca. 12 maanden, droog, vorstvrij 
en niet langdurig boven + 30 °C bewaren.

Technische gegevens
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©2015 Cruysberghs Chemical bvba – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen zijn eigendom van Cruysberghs Chemical 
bvba.  De logo’s van BASF en PCI zijn eigendom van BASF Chemical Company. Alle informatie die via dit document wordt verspreid 
is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze 
producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische 
fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag. De hier aangegeven inlichtingen zijn het 
resultaat van een grondige studie, vroegere gegevens zijn ongeldig.  Test u zelf dit product en test of het bevredigend is voor uw 
doelstelling.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventueel verkeerd gebruik van onze producten of beschadigingen, ook zijn 
wij niet verantwoordelijk als ons product niet geëigend blijkt te zijn voor uw specifieke doelen.  Niemand heeft het recht om in onze 
naam garanties of richtlijnen te geven over dit product, die buiten de inhoud van dit informatieblad staan.
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Oplossingen
voor al uw bouwproblemen
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