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 EN 1504-2

Stofgrijs
(nabij RAL 7037)

Verkeersgrijs
(nabij RAL 7043)

Grasgroen
(nabij RAL 6010)

Tomaatrood
(nabij RAL 3013)

Verkeersblauw
(nabij RAL 5017)

Verkeerspaars
(nabij RAL 4006)

Verkeersoranje
(nabij RAL 2009)

De aangebrachte kleuren kunnen afwijken van de getoonde voorbeelden. Neem 
voor een volledige kleurenkaart en vloermonsters contact op met uw Flowcrete 
contactpersoon.

Voldoet aan EN 1504-2:
Voldoet aan de EU-normen voor 
de oppervlakte bescherming van 
betonconstructies.

Snelle installatie: 
Volledige verkeersbelasting en 
chemische uitharding binnen 3 uur.

Uitstekende 
scheuroverbrugging: 
Beschermt tegen de beweging en 
scheurvorming van nieuw gebouwde 
parkeergarages.

UV-licht & Weerbestendig: 
Kleurvast, niet-vervagende afwerking 
die bestand is tegen extreme 
weersomstandigheden.  

Gedeeltelijk versterkt: 
Plaatselijke, gedeeltelijke vliesversterkte 
afdichting om de prestaties van de 
afdichting van het parkeerdek te 
verbeteren. 

Deckshield Rapide EDP
4-5 mm (nominaal)

Technische gegevens

EN 1504-2:2005 Deel 2: Oppervlakte 
Beschermingssystemen voor Beton

SCHEUROVERBRUGGENDE EIGENSCHAPPEN
Klasse A1 >0.1

SLIPWEERSTAND
EN 13036-4:2011 Klasse III: >55 Natte Test

BRANDKLASSE
EN 13501-1 Bfl-s1

HECHTSTERKTE
Meting van de hechtsterkte door middel van hechtsterktetest

EN 1542:1999 1.9 N/mm2

HECHTING NA THERMISCHE COMPATIBILITEIT
Onderdompeling in dooizouten en benatting middels 
onweersbuicycli

EN 13687-1&2:2002 1.6 N/mm2

SLIJTWEERSTAND
Taber

EN ISO 5470-1:1999 Gewichtsverlies 675 mg

GEDRAG NA KUNSTMATIGE VERWERING
EN 1062-11:2003 4.2 
(2000 u)

Geen blaarvorming, 
barsten of schilfering

STOOTVASTHEID
EN ISO 6272-1:2012 Klasse III: 24.5 Nm

BESTENDIGHEID TEGEN ZWARE CHEMISCHE 
AANTASTING
EN 13529:2005
Groep 1, 3 en 10

Geen defecten en 
vermindering van 
Shore hardheid <50%

UITHARDINGSTIJD
Beloopbaar 1 uur

Volledige belasting en 
chemische uitharding

2–3 uur

*Deze waarden zijn behaald in laboratoriumtests bij +20°C en 50% relatieve 
luchtvochtigheid.
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 EN 1504-2

Een gedeeltelijk, vliesversterkt,       
sneluithardend MMA-afdichtings-             
systeem voor topdekken met
superieure, elastomere, scheurover-    
bruggende eigenschappen.
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Model Specification

System [System Name]

Finish [Finish]

Thickness [Thickness]

Colour

Manufacturer [Company Name]

Preparatory work and application in 
accordance with manufacturer’s instructions.

Products Included In This System

[Layer Name] [Product Name]

[Layer Name] [Product Name]

[Layer Name] [Product Name]

[Layer Name] [Product Name]

[Layer Name] [Product Name]

Substrate Requirements

Concrete or screed substrate should be a 
minimum of 25 N/mm², free from laitence, 
dust and other contamination. Substrate 
should be dry to 75% RH as per BS8204.

Installation Service

The installation should be carried out by 
a licensed contractor with a documented 
quality assurance scheme. For details of 
our licensed contractors, contact your 
local Flowcrete office. Detailed application 
instructions are available upon request.

Aftercare, Cleaning & Maintenance

Clean regularly using a single or double 
headed rotary scrubber drier in conjunction 
with a mildly alkaline detergent. 

Environmental Considerations

The finished system is assessed as non-
hazardous to health and the environment. 
The long service life and seamless 
surface reduce the need for repairs and 
maintenance. Environmental and health 
considerations are controlled during 
manufacture and application of the 
products by Flowcrete staff and fully trained 
application teams.

Focus on the Floorzone

Flowcrete is a market leader in specialist 
industrial and commercial flooring. 
Systems available include: underfloor 
heating systems, floor screeds, surface 
damp proof membranes, decorative floor 
finishes, seamless terrazzo, car park deck 
waterproofing, tank lining systems… to name 
just a few. Our objective is to satisfy your 
Floorzone needs.  

Important Notes

Flowcrete products are guaranteed against 
defective materials and manufacture and
are sold subject to our standard ‘Warranty, 
Terms and Conditions of Sale’, copies of 
which can be obtained on request. Warranty 
does not cover suitability, fit for purpose 
or any consequential or related damages. 
Please review warranty in detail before 
installing the products.

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. zijn gewaarborgd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht onder de standaard verkoopvoorwaarden waarvan 
kopieën op verzoek kunnen worden verkregen. Alle voorgestelde praktijk en/of installatiespecificaties voor het samengestelde vloer- of wandsysteem (in tegenstelling tot individuele 
productprestatiespecificaties) die in deze mededeling (of een andere) van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vermeld, vormen slechts potentiële opties en vormen noch vervangen 
professioneel advies in dergelijk opzicht. 

Dit systeemblad is geschreven voor Tremco CPG Netherlands B.V. Raadpleeg altijd het technische team in uw regio voor specifieke details.

Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland

NL +31 (0)183 56 80 19 - BE +32 (0)36 64 63 84 
NL info-nl@cpg-europe.com - BE info-be@cpg-europe.com 
www.cpg-europe.com - www.flowcrete.eu 

Systeemspecificaties

Systeem Deckshield Rapide EDP

Afwerking Zijdemat

Voorbereidende werkzaamheden en 
applicatie in overeenstemming met de 
instructies van de fabrikant.

Producten in dit systeem

Deckshield Rapide EDP 4-5 mm (nominaal)
Voor gebieden met normale slijtage (bijv. alle 
parkeerplaatsen en opritten, behalve hellingbanen).

Deckshield Rapide EDP-HD 6 mm (nominaal)
Voor gebieden met zeer zware slijtage (bijv. uitritten, 
keerpunten en hellingbanen). 

Voorbehandelde 
ondergrond

Deckshield Rapide Flexible 
Binder met SNL Filler 
of LDE Filler

Deckshield 
Standard Primer 

Natuurlijk 
kwartszand

Deckshield Rapide 
Topcoat

Deckshield Rapide 
Membrane met vlies

Ondergrond vereisten

De ondergrond moet gezond en voldoende 
drukvast (minimaal 25 N/mm²) zijn, met 
een minimale hechtsterkte van 1,5 N/
mm² (getest d.m.v. een hechtingstest op 
de bouwplaats). Voor het gebruik van 
Deckshield Standard Primer, moet de 
ondergrond oppervlaktedroog zijn tot 
92% RH. Voor Deckshield Damp Primer 
dient de ondergrond oppervlaktedroog 
te zijn tot 97% RH volgens BS8203 en 
vrij zijn van cementhuid, stof en andere 

verontreinigingen. Het systeem is ontworpen 
om bouwvocht te weerstaan, maar niet om 
hydrostatische waterdruk te weerstaan. In 
dergelijke omstandigheden moeten externe 
reservoirs of drukontlasting, bijvoorbeeld 
door gerichte drainage, aan de constructie 
worden aangebracht.

NB: Technische adviezen worden specifiek 
voor elke installatie geschreven om aan de 
specifieke eisen van de klant te voldoen, de 
uiteindelijke laagdikte is afhankelijk van de 
specificatie.

Applicatie service

Applicatie dient te worden uitgevoerd door 
een erkende applicateur. Voor details over 
onze erkende applicateurs, neem contact 
op met uw Flowcrete contactpersoon of 
kijk op www.flowcrete.eu. Gedetailleerde
verwerkingsinstructies zijn op verzoek 
beschikbaar.

Reiniging & onderhoud

Regelmatig reinigen met een enkel- of 
dubbelkoppige roterende schrobzuigmachine 
in combinatie met een mild alkalisch 
reinigingsmiddel.

Aandacht voor het milieu

Het afgewerkte systeem wordt beoordeeld 
als ongevaarlijk voor de gezondheid en het 
milieu. De lange levensduur en het naadloze
oppervlak verminderen de behoefte aan 
reparaties en onderhoud. Milieu- en 
gezondheidsoverwegingen worden 
gecontroleerd tijdens productie en toepassing 
van de producten door CPG personeel en 

gedegen opgeleide applicateurs.




