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Curing Transparant is een nabehandelingsproduct op basis van 
zorgvuldig uitgekozen harsen, dat min. 20 min na het aanbren-
gen een gesloten waterdampdichte film vormt. Hierdoor 
worden krimpscheuren en oppervlakteproblemen vermeden en 
worden de eigenschappen van het beton gevoelig verbeterd.
Curing Transparant beïnvloedt geenszins het esthetisch aspect 
van het beton. Curing Transparant verhindert een vroegtijdige 
uitdroging door een gevoelige vermindering van het waterver-
lies dat door combinatie van zonnestraling, lage luchtvochtig-
heid en wind veroorzaakt wordt.

 

 Technische gegevens

CURING TRANSPARANT
Productinformatieblad 27-09-2007
Transparant nabehandelingsmiddel voor industrievloeren en gekleurd beton.

 Beschrijving

 Toepassingen

Curing Transparant is als nabehandelingsproduct aangewezen bij 
zowat alle esthetische betonoppervlakken die in de plastische 
fase rechtstreeks onderhevig zijn aan atmosferische omstandig-
heden.

 

 Opslag en houdbaarheid

 Verbruik

 Verpakking

 Opmerking

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze 
beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen 
enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van 
onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren 
over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze
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 Verwerking
Curing Transparant homogeen aanbrengen, onmiddellijk na 
het verdampen van het "bleeding water".
Curing Transparant laat zich licht en rationeel verspuiten.

80 - 100 g/m²

Vorstvrij bewaren. Hoge bewaringstemperaturen vermijden.
Minimum 1 jaar na fabricagedatum.

25 l, 200 l en 1000 l

Veiligheid
Curing Transparant bevat ontvlambare solventen. Raadpleeg het 
meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad , 
conform de richtlijnen 2001/58/EG. De informatie in bovenver-
meld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg 
opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de 
datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van 
het betreffende product zou worden veroorzaakt.

  Contactgegevens
Valcke Bouwspecialiteiten bvba
Vliegveld 1 - Industriezone Noord
B-8560 Wevelgem
Tel. +32 (0)56 42 28 73
Fax +32 (0)56 42 27 50
info@valcke-bouwspecialiteiten.be
www.valcke-bouwspecialiteiten.be

producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden 
gesteld door eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van 
twijfel gelieve ons te raadplegen. 


