Vloeibare waterdichting

Waterdicht maken van
aansluitingen en moeilijke details
Verbinding maken tussen
verschillende materialen
Geen weekmakers
en oplosmiddelen
Lange levensduur
van minstens 25 jaar

www.vmbuildingsolutions.be

De ideale afdichtingsoplossing, een 1componentsysteem zonder
oplosmiddelen

FRANKOSIL 1K PLUS
1-component vloeibare afdichting
FRANKOSIL 1K PLUS is ideaal voor het snel en gemakkelijk afdichten van aansluitingen, detailvormen en
oppervlakken. FRANKOSIL is een 1-component vloeibare kunststof met PU-hybridetechnologie. Een uiterst
duurzame afdichtingsoplossing! FRANKOSIL met polyestervliesbewapening past zich aan elke ondergrond aan
en hardt uit tot een volledig aan de ondergrond verkleefde naadloze afdichting. De bijzonder flexibele
eigenschappen van het product compenseren elke beweging of scheur van een gebouw en openingen kunnen
permanent en veilig worden afgedicht. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie.

Voordelen
Kleine en hersluitbare verpakking:
rechtstreeks verwerkbaar, mengen overbodig
Plaatsbaar vanaf -5° C
Regenvast na 1 uur
Lange levensduur (minstens 25 jaar) dankzij uv-resistentie en
weersbestendigheid
Ecologisch: 100 % solventvrij, zonder weekmakers
Scheurt niet en permanent elastisch
FRANKOSIL is compatibel met verschillende ondergronden zoals
kunststof- en EPDM-banen, metalen, glas, hard PVC, beton, hout
en bitumen. Beschikbaar in twee starterspakketten.
Starterspakket
Pakket 1:
EPDM, bitumen, PVC

Pakket 2:
Zink, Inox, glas, harde pvc

2,5 kg Frankosil 1K PLUS
Frankolon Polyestervlies 0,25 m x 3,8 m
Frankopox Verdunner 0,25 l

Frankolan SL Reiniger 0,25 l

FPO Primer 0,3 l

Frankopox Verdunner 0,25 l
Verbruik : 4 kg/m2

Kleuren : grijs en zwart
Verpakking : 6 kg, 14 kg, 25 kg

VM Building Solutions organiseert professionele, persoonlijke en
praktische opleidingen en informatiesessies.
U kan een financiële tussenkomst aanvragen via Constructiv.
Meer info op www.constructiv.be
Geïnteresseerd in een opleiding? Neem vandaag nog contact op:
www.epdmopleidingen.be

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs
T +32 (0)3 500 40 30 F +32 (0)3 500 40 40

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com
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V.U. : Mark Vandecruys, Schoonmansveld 48, 2870 Puurs - België

Gratis EPDM-rubber opleidingen

