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Ecohecht 
Handleiding + Technisch Informatieblad 

 
 

 
Omschrijving 
 
Stone Age Ecohecht is een op water gebaseerd voorstrijkmiddel (grondeermiddel) op polymeerbasis. Ecohecht 
is eenvoudig aan te brengen en speciaal ontwikkeld voor cementaire eindproducten met korrel voor extra 
hechting.  
 

Toepassingsbereik 
 

Stone Age Ecohecht is speciaal ontwikkeld voor het voorbereiden, in stand houden, verzegelen en 
optimaliseren van de dichtheid en hechting van zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden.  
 

Wijze van aanbrengen 
 
Voordat Stone Age Ecohecht kan worden aangebracht, dient de ondergrond droog, vast en vrij van zowel stof 
als oplosmiddelen te zijn. In geval van (sterk) zuigende ondergronden kan Ecohecht met tot maximaal 15 % 
water verdund worden. Breng een egale laag aan met een kort- of langpolige roller. Voorkom lekstrepen 
tijdens het aanbrengen. 
 

Consumptie 
 
Ca. 100 – 500 gram per m², afhankelijk van de ondergrond en het gebruikte gereedschap. 
 

Presentatie 
 
Stone Age Ecohecht is verkrijgbaar in emmers van 5 kg, klaar voor gebruik. 
 

Houdbaarheid 
 
Houdbaar tot maximaal twaalf maanden na de productiedatum, mits de Stone Age Ecohecht in een originele en 
gesloten verpakking tussen de 5˚C en 20˚C is bewaard en niet is blootgesteld aan de elementen en/of vocht. 
 

Technische eigenschappen 
 

Droogtijd +/- 1 uur (handdroog) 

Vorstbestendigheid Goed 

Overschilderbaar Vanaf 12 uur na applicatie 

Verzepingsbestendigheid Goed 

Aanbevolen aan te brengen dikte 50 μm 

 

Disclaimer 
 
Deze informatie, en in het bijzonder aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van Stone Age-producten, 
wordt naar best vermogen en op basis van onze huidige kennis en ervaring verstrekt. Deze informatie is geldig 
voor producten die op de juiste manier zijn opgeslagen, gehanteerd en gebruikt onder normale 
omstandigheden zoals aanbevolen door Stone Age. 
 
Verschillen in materialen, substraten en feitelijke omstandigheden op locatie zijn van dien aard dat er geen 
garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel en / of enige aansprakelijkheid, noch enige 
(schriftelijke) aanbeveling kan worden afgeleid uit deze informatie. 
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De gebruiker van de producten moet de geschiktheid van de producten voor de beoogde toepassing en het 
beoogde doel controleren. Stone Age behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten op 
elk moment te wijzigen. 
 
De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle geaccepteerde bestellingen zijn 
onderworpen aan onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers moeten altijd verwijzen naar de 
meest recente versie van het technische gegevensblad van het betreffende product. Kopieën kunnen op 
verzoek worden verzonden. 
 

Aanvullende gezondheids- en veiligheidsinformatie 
 
Voor informatie en advies over het veilig hanteren, opslaan en afvoeren van Stone Age Ecohecht, dienen 
gebruikers van deze product kennis te nemen van het meest recente veiligheidsinformatieblad ten aanzien van 
de fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens. Een afschrift van dit 
Veiligheidsinformatieblad kan op verzoek worden toegestuurd. 


