STAPPENPLAN

GEBRUIKSAANWIJZING
Lees altijd voor gebruik deze handleiding goed door!
Neem voor en tijdens het mengen de volgende veiligheidsmaatregelen:

Draag beschermende handschoenen (ingesloten in de
verpakking) en een veiligheidsbril. Buiten bereik van
kinderen houden.
Kongcrete is alleen voor buitengebruik! Nooit binnen toepassen en alleen gebruiken voor de aangegeven toepassingen!
Niet geschikt voor bouwkundige doeleinden!
Bewaar Kongcrete voor gebruik tenminste 2 uur bij kamertemperatuur (18
tot maximaal 23 graden). Meng het product niet wanneer de inhoud warmer
dan 23 graden is (de buitentemperatuur moet tussen -10 en 40 graden zijn),
bij een hogere temperatuur zal de inhoud een verkorte verwerkingstijd
hebben en zodoende zeer snel opschuimen. Bij een lagere temperatuur van
de inhoud zal het mengen en opschuimen juist trager zijn en iets minder
volume geven.

1

Verwijder de dop van de
grote fles en giet de inhoud
van de kleine fles in de grote
fles.

2

Plaats na het gieten direct de
dop op de grote fles en schud
deze gedurende 15 - 20
seconden. Overschrijd deze
tijd niet, expansie start 30
seconden na het schudden.

3

Direct na het schudden de
dop verwijderen en gelijkmatig in het paalgat gieten.
Kongcrete zal binnen 3
minuten volledig geëxpandeerd zijn.

4

Eventueel te veel materiaal
kunt u eenvoudig met een
mes verwijderen. Kongcrete
bereikt na 3 minuten 50%
van zijn sterkte. Volledige
uitharding binnen 2 uur.

Zorg er voor dat uw project goed voorbereid is voordat u gaat
mengen en toepassen. Zie www.kongcrete.eu voor meer informatie.
Graaf het paalgat tot de juiste diepte (60 tot 90 cm). Zet de paal
in het paalgat. Stel de paal waterpas en zorg dat deze niet kan
bewegen. Wanneer u de Large Kit voor meerdere palen tegelijk
wilt gebruiken, zorg er dan voor dat alle palen zijn voorbereid en
de afstand tussen de palen niet te groot is. Kongcrete zal na het
mengen binnen 25 seconden gaan opschuimen!

Zie ommezijde voor het stappenplan voor gebruik

Zie ommezijde voor de voorbereiding voor gebruik

