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Het aanbevolen systeem voor licht tot gemiddeld belastbare industriële vloeren die een glad oppervlak vereisen.  
Dikte: 2 – 3 mm 
 
Structureel Schema 

A  
u 
Grondlaag 
voor beton en cement ondergronden: DURACON®  101 0,3 – 0,5 kg/m² 
voor asphalt ondergronden: DURACON®  106 0,3 – 0,5 kg/m² 
voor metalen- en tegelvloeren: DURACON®  107 ± 0,25 kg/m² 
DURACON®  CATALYST (poeder) 2,0 %  1) 
zand voor instrooing in net aangebrachte grondlaag:  
natuurkwarts 0.3 - 0.7 mm 

 
± 0,3 kg/m² 

 
Egalisatie laag (indien vereist) 
Dikte: 1 - 2 mm  
DURACON® 205  ± 1,0 kg/m² 
DURACON® CATALYST (poeder) 2,0 %  1) 
natuurkwarts (0,7 – 1,2 mm) ± 2,0 kg/m² 
 
Coating 
zelfnivellerende laag, dikte: ± 2 mm  
DURACON® 202 or 205 ± 1,2 kg/m² 
DURACON® CATALYST (poeder) 2,0 % 1) 
DURACON® SNL-poeder ± 2,4 kg/m² 
DURACON® pigment (pigment poeder; RAL) 
PVA kleurvlokken 

± 30 g/m² 
hoeveelheid hangt af 
van het ontwerp 
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The information on this data sheet supersedes all previous data concerning this product and its application. The application instructions and the technical data concerning 
our products are indicative. The buyer is responsible for the application, also in respect of third parties. Die Information dieses Datenblattes ersetzt sämtliche frühere 
Angaben über das Produkt und seine Anwendung. Die Anwendungsbestimmungen sowie die technischen Daten des Produktes sind lediglich Richtlinien. Der Käufer ist für 
die Anwendung und Ansprühe Dritter verantwortlich. RPM/Belgium N.V. – Alteco Technik GmbH 

 

Toplaag 
1. laag DURACON® 307 ± 0,25 kg/m²  
2. laag DURACON® 307 ± 0,2 kg/m² 
DURACON® CATALYST 1,5 %  1) 
 
Plinten 
 hoogte: 5 cm  
DURACON® BfK ± 0,5 kg/sm 
DURACON® Thixotroop  ± 18 g/sm 
DURACON® CATALYST (poeder) 2,0 %  1) 
kwarts 0,3 – 1,2 mm  
(gekleurd kwarts of natuurkwarts) 

± 1,8 kg/sm 

DURACON pigment (pigment poeder, RAL) 
PVA gekleurde chips 

50 g/m 
hoeveelheid hangt af 
van het ontwerp 

 
 
De opgegeven hoeveelheden hars en kwarts zand zijn gemiddelde waarden. Het exact verbruik hangt af van de staat 
van de ondergrond. Bij poreuze ondergronden kan een tweede laag primer nodig zijn. 
1) De nodige hoeveelheden DURACON® CATALYST zijn genoteerd in gewichtsprocent (in relatie met hoeveelheid hars). 

Deze hoeveelheden zijn geldig voor een applicatie bij +20°C. 
Voor complete details zie de betreffende technische fiches en de algemene applicatie-voorschriften voor DURACON® 
vloersystemen. 

 
 
 


