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Deckshield SF 
 
Productomschrijving 
Deckshield SF is een 2-componenten, oplosmiddelvrije primer en bindmiddel (met optionele 
toevoeging van vulstof), op polyurethaanbasis.  
 

Kenmerken en belangrijkste voordelen  
• Zeer hoge chemische en mechanische bestendigheid 

• Uitstekende hechting aan betonnen- en asfaltondergronden 

Toepassingen 
• Als een  bodycoat in Deckshield Parkeerdeksystemen 

• Kan worden gebruikt om beton en asfalt te primeren alvorens Flowcrete Polyurethaan 

vloersystemen aan te brengen 

Certificaten en goedkeuringen 
CE volgens EN 1504-2 (indien gebruikt als onderdeel van compleet systeem) 
OS-8 Certificaat (als onderdeel van het Deckshield ID OS-8 systeem) 
OS-13 Certificaat (als onderdeel van het Deckshield ID OS-13 systeem) 
OS-11a Certificaat (als onderdeel van het Deckshield ED2 OS-11a systeem) 
 
Milieu en gezondheid  
Volg de toepasselijke Arbo-richtlijnen die gelden voor de locatie waar de applicatie wordt 
uitgevoerd. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de veiligheidsinformatiebladen van de 
afzonderlijke componenten. 

Technische Informatie 
 

Technische eigenschappen (vloeibare vorm)  

Uiterlijk 
A: Naturel (zandgele) vloeistof 
B: Bronskleurige, transparante vloeistof 
C: Grijs 

Mengverhouding (A/B) 4.6 / 1  in gewicht 
3.54 / 1 in volume 
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Vaste stofgehalte ~100 % 

Dichtheid bij +23°C (EN ISO 2811) 

~1.5 kg/dm3 (gemengd A/B) 
~1.70 kg/dm3 (gemengd A/B/C) 
~1.6 kg/dm3 (A) 
~1.23 kg/dm3 (B) 
~2.65 kg/dm3 (C) 

Potlife / verwerkingstijd bij +20 °C:  ~20 min  

Uithardingstijd bij +20 °C:  

Touch dry:        na 5 uur 
Licht voetverkeer:     na 16 uur 
Wielverkeer:        na 24 uur  
Volledige uitharding: na 5-7 dagen 

Overlagingstijd bij +20 °C:  16 - 24 uur 

Kleur  
Naturel 

Verpakking  

Eenheid Deckshield SF Base A SF/ Finish/LXP/ 
LXP HD Hardener B 

(optioneel) 
Deckshield SF 
Filler C 

22,4 kg (14.9 liter) 18,4 kg 4 kg - 
30,0 kg (17.6 liter) 18,4 kg 4 kg 7,6 kg 

 
Grootverpakking op aanvraag beschikbaar. 
Opmerking: Deckshield SF Filler kan gekocht worden in handzame, voorverpakte 
eenheden. Als alternatief kan lokaal vuurgedroogd 0,1-0,3 mm kwartszand aangekocht 
worden als vulstof. Voor toepassing als bodycoat dient de voorgeschreven 
mengverhouding (2,95 kg hars : 1 kg vulstof) in acht te worden genomen om het juiste 
vloeigedrag en verbruikshoeveelheden te handhaven. 

Opslag 

Bewaren in droge ruimte, in ongeopende, originele verpakking bij temperaturen van +5 °C tot +40 
°C. Beschermen tegen bevriezing, direct zonlicht, vocht of binnendringen van verontreinigingen 

Houdbaarheid 

12 maanden in ongeopende verpakking vanaf productiedatum. (zie verpakking) 
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Verwerkingsinstructies 
 

Toepassingsvoorwaarden 

Omgevingstemperatuur: + 15 °C - +25 °C  
Ondergrondtemperatuur: + 10 °C - +25 °C  
Relatieve luchtvochtigheid: <75%  
Restvochtgehalte ondergrond: <4,5% (TRAMEX scale or 75% RH BS 8203)  

 

• Om het beste verwerkingsgedrag van het materiaal te verkrijgen wordt aangeraden de 
blikken voor tenminste 24 uur op te slaan bij +15 °C - +25 °C  voorafgaand aan de 
applicatie. 

• Bij bovengenoemde temperaturen is de harsvloei geoptimaliseerd voor het beste 
verwerkingseffect en kan het veronderstelde materiaalverbruik worden gehandhaafd. 

• Tijdens het aanbrengen en de eerste uitharding van het product moet de temperatuur 
van de ondergrond ten minste 3°C hoger zijn dan de dauwpunttemperatuur. 

• Laat de omgevingstemperatuur niet onder +5°C dalen gedurende de eerste 24 uur na het 
aanbrengen.  

• Een hoge vochtigheidsgraad in het beginstadium van de uitharding kan leiden tot witte, 
matte oppervlakken (waasvorming / uitbloei).  

 

Ondergrondvoorbehandeling 
Ondergrond dient droog, schoon, vrij van cementhuid en andere verontreinigingen te zijn die de 
hechting van toegepaste coatings kunnen verminderen. De ondergrond dient mechanisch te 
worden voorbehandeld – bijv. stofarm stralen, schuren, frezen etc. Alle scheuren en 
beschadigingen dienen vooraf hersteld te worden alvorens de vloerafwerking aan te brengen. 
 
Gedetailleerde eisen voor ondergrond en overige verwerkingscondities kunnen gevonden worden 
in: Ondergrondeisen voor Flowcrete Vloersystemen.  
 

Mengen 

Roer Base A op alvorens Hardener B toe te voegen. Voeg voorzichtig Hardener B toe aan Base A. 
Meng met een mixer met spiraalvormige mengspindel op lage snelheid en zorg ervoor dat het 
materiaal grondig wordt gemengd zonder lucht in te mengen. Indien C wordt gebruikt dient het in 



 

 

17
/0

2/
20

23
, 4

 
 

deze mengfase bijgevoegd te worden zodat de vulstof benat wordt tijdens het mengproces. Giet 
het materiaal vervolgens in een andere mengemmer en meng nog 1 minuut door alvorens de 
applicatie te starten.  

Filler C (of vuurgedroogd, 0,1-0,3 mm kwartszand) kan worden toegevoegd indien een 
schraaplaag wordt gebruikt om oneffenheden in de ondergrond uit te vlakken, of wanneer asfalt 
gecoat gaat worden of wanneer er een bodycoat (hechtlaag) wordt samengesteld.  

Voor verdere informatie raadpleeg onze Technische Dienst.    

Verwerking 

Giet het material op de ondergrond in banen en verdeel met een rubberen wiser, gevolgd door 
narollen met een nylon verfroller met polen van gemiddelde lengte. 
 
Poreuze ondergronden kunnen meer dan een primerlaag vereisen. 
 
Vers, niet uitgehard materiaal wordt meestal ingestrooid met kwartszand. Zie individuele 
systeemopbouwen voor meer details. 

Verbruik 
Als primer: ~0,40-0,60 kg/m2  (afhankelijk van de porositeit van de ondergrond) 
As bodycoat: ~1,50 kg/m2/mm 
Zie de Systeemopbouwbladen / Verwerkingshandleiding voor meer details. 
 

Reiniging 
Niet-uitgehard materiaal kan worden gereinigd met oplosmiddel (aceton, xyleen), uitgeharde 
resten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd 

 
Technische service 
Tremco CPG Netherlands B.V.  
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland  
Tel. +31 (0)183 56 80 19  
E-mail info-nl@cpg-europe.com 
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Technische service 
Tremco CPG Netherlands B.V.  
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland  
Tel. +31 (0)183 56 80 19  
E-mail info-nl@cpg-europe.com 

 
Garantie 
Tremco CPG Netherlands B.V. garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal 
materialen vervangen waarvan bewezen is dat zij gebrekkig zijn, maar geeft geen garantie met 
betrekking tot het aanzien van de kleur. De informatie en aanbevelingen hierin worden door 
Tremco CPG Netherlands B.V. geacht accuraat en betrouwbaar te zijn. 

 
CE Certificering - zie de prestatieverklaring (DoP) voor details. 
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