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Delft Green 
 
 
Product Omschrijving 
 
Naam : Delft Green 
 
Omschrijving 
 
Delft Green.  De milieuvriendelijke curing compound, voor alle cementgebonden produkten zoals 
betonoppervlakken en betonreparaties. 
Voorbeelden zijn beton-, zandcementdekvloeren, betonwegen, in situ beton objecten en prefab 
beton elementen en betonreparties, spuitbeton. 
  
Eigenschappen 
 
DELFT GREEN is milieuvriendelijk en tast de omgeving niet aan. De bestanddelen van DELFT GREEN 
zijn afkomstig uit de natuur. Ze zijn toegelaten om gebruikt te worden als vulling in voedsel.  

 
Functie 
 

 vermindert waterverlies bij verse, (niet) afgewerkte beton  

 voorkomt uitdroging van de huid van het beton geen stuivende vloeren meer 

 een dichtere  betonhuid waardoor de duurzaamheid van het betonnen object toeneemt
  

Voordelen 
 

 Het tast thermisch verzinkte stalen en aluminium delen niet aan. Problemen met aantasting 
van aanliggende staalconstructie behoort hiermee tot het verleden. 

 veilig en milieuvriendelijk. 

 Gereedschap eenvoudig te reinigen 
  
Specificaties 
 
Verbruik ± 250 gr/m²  
Spercoëfficiënt >70% 
Kleur bruin 
niet brandbaar/explosief 
oplosmiddelvrij 
kan ook in gesloten ruimten worden toegepast 
 
Veiligheidsinformatie 
 
Effect bij overmatige blootstelling; geen reactie bekend 
 
Eerste hulp procedures 
 
Oog contact : ogen direkt spoelen met lauwwarm water.  
Huid contact :   geen actie nodig  
Bij inslikken :   geen actie nodig  



 

De informatie en adviezen van deze documentatie worden vertrekt op basis van onze huidige kennis en  ervaring met het 
product. In geen geval accepteren wij enige aansprakelijkheid of bieden wij garantie in verband met de verwerking ervan. 
Voor bijkomend advies kunt u altijd contact met ons opnemen 
 

 
Persoonlijke bescherming: 
 
Handschoenen :   niet nodig 
Oog bescherming : niet nodig 
 
verwerking 

 aanbrengen met lage druk nevelspuit 

 schudden voor gebruik 
 
Verpakking 

 25 liter jerrycan  

 1000 liter container  
 

Opslag 
 
De containers  moeten vorstvrij opgeslagen worden. 
 


