EASY WAY TO CREATE
Handleiding verwerking MyCrete Roest
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Wat is MyCrete Roest:
MyCrete Roest is een hoogwaardige 1 componenten afwerk stuc samengesteld uit cement met
ijzerpoeder. Het eindresultaat ziet eruit als roestig ijzer. MyCrete Roest kan worden toegepast op
wanden.
MyCrete Roest wordt aangebracht in een totale dikte van max. 2 mm.
Voor het aanbrengen van MyCrete Roest wordt er eerst 1 laag MyCrete Base aangebracht in een zo
donker mogelijke kleur i.v.m. doorschijnen. Hierna wordt de MyCrete Roest aangebracht. Daarna
wordt hij afgewerkt met 2K-PU lak of wax.

Benodigd gereedschap
• Mixer
• Emmer
• RVS spaan
• Hoekschop inwendig en uitwendig
• Troffel (RVS)
• Evt. Schuurgereedschap
• Handschoenen
• Stofmasker
• Spackmes
• Frans Spackmes
• Handmixer
• Schuimroller
• Kortharige vachtroller
Het wordt aangeraden om altijd RVS gereedschap te gebruiken in verband met roestafgifte.
Het gereedschap kan makkelijk en eenvoudig worden gereinigd met water.
Handschoenen: meermaals werken met cement kan de huid aantasten.
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Aanbrengen en Afwerken
-

De uiteindelijke uitstraling van MyCrete Roest wordt bepaald door de verwerker.

Aanbrengen
Voorbereiden:
-

Ondergrond dient MyCrete Base te zijn. Zie handleiding MyCrete

Aanbrengen MyCrete Roest:
-

MyCrete Roest aanmaken met +/- 30% water.
Elektrisch goed doormixen tot een homogene massa ontstaat.
Met spackmes, spaan of frans rood mes een dekkende laag opbrengen, zo egaal mogelijk
Verbruik circa 1 kg per m2..
Verwerkingstijd van gemixt product is circa 30 minuten, afhankelijk van temperatuur
vochtigheid.

Drogen:
-

MyCrete Roest minimaal 2 weken door te drogen voordat deze geïmpregneerd en geseald
kan worden.
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Afwerken
2K PU Sealer:
-

Eerst MyCrete impregneer aanbrengen (spons pad ) vol en zat.
Na minimaal 12 uur 1e laag 2K-PU met een kortharige vachtroller aanbrengen (2K-PU
elektrisch, 3 minuten doormixen) (let op: roller geschikt voor aanbrengen PU gebruiken)
Na minimaal 12 en maximaal 24 uur 2e laag aanbrengen. Indien nodig.
Er dient minimaal 80 gr/m² aangebracht te worden.
5 tot 7 dagen laten uitharden

Rendement en houdbaarheid
MyCrete Roest: Wordt geleverd in 5KG verpakking. Dit is voldoende voor circa 5 m2.
MyCrete is 9 maanden houdbaar als het in de ongeopende originele verpakking, lucht en vochtdicht
verpakt is.

Aanbevelingen
Accepteer de gebruiksaanwijzing bij het verwerken van MyCrete. MyCrete kan scheurvorming die in
de ondergrond ontstaat niet opvangen. Zorg daarom altijd voor een goede ondergrond. De uitstraling
van MyCrete is afhankelijk van de manier van aanbrengen. MyCrete is niet verantwoordelijk voor het
aanbrengen en resultaat van derden. De kleuren van MyCrete zijn indicatief en kunnen worden
beïnvloedt door het type ondergrond en de laagdikte (Dit geldt voor de kleuren in de folder, website
en de monsters). Als gevolg van omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid kan de opgebrachte
kleur enigszins afwijken.

Veiligheidsadvies
Het is aan te raden om beschermende kleding te dragen, omdat het product irriterend kan zijn voor
de huid en luchtwegen. Er bestaat een gevaar voor ernstig oogletsel als de ogen in aanraking komen
met het product. Bij eventuele aanraking met de ogen, direct grondig met water spoelen en een arts
waarschuwen. Gebruik een masker voor de mond en ogen. Bij inademing of inslikken van het
product, direct een arts waarschuwen en het etiket tonen. Houdt het product buiten bereik van
kinderen.
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