
 

 

 

 

MasterSeal Traffic 2266 
Voorheen: CONIDECK 2266 
 

Een scheuroverbruggend parkeerdeksysteem met een afzonderlijk waterdichte laag 
en slijtlaag, volgens de norm EN 1504-2. 
 

BASF Belgium Coordination Center Comm. V. – Business Belux - Construction Chemicals 

BASF Nederland BV, divisie Construction Chemicals 
 

Wordt toegepast op bovendekken met onderliggende parkeerniveaus. Wordt ook gebruikt op 
onderliggende gebruiksruimten, zoals winkels, kantoren en opslagruimten. Dynamisch 
scheuroverbruggend, volgens klasse B 3.2 (-20°C), binnen – buiten. 
 

 
           Verbruik 

 Primer MasterTop P 617 0,3 – 0,5 kg/m² 
  transparant, epoxy, 2 componenten, 
  lage emissie (total solid) 
 
 Instrooi ovengedroogd kwartszand F5 (0,4-0,8 mm) 0,8 – 1,0 kg/m² 
  gelijkmatig aangebracht, licht instrooien 

 Optie schraaplaag MasterTop P 617 0,6 – 1,0 kg/m² * 
 (tot 1 mm) gevuld 1 : 0,5 met ovengedroogd 
  kwartszand F1 (0,1-0,3 mm) 
 
 Instrooi ovengedroogd kwartszand F5 (0,4-0,8 mm) 2,0 – 3,0 kg/m² 

 Waterdicht MasterSeal M 869 1,8 – 2,6 kg/m² 
 Membraan grijs, PUR, 2 componenten, zeer elastisch, 
  scheuroverbruggend, lage emissie 

 Slijtlaag MasterSeal M 880 0,5 – 0,8 kg/m² * 
  wit, PUR, 2 componenten, elastisch, snelhardend, 
  lage emissie 
 
 Instrooi ovengedroogd kwartszand F5 (0,4 – 0,8 mm) 3,0 – 5,0 kg/m² 
  of 0,7 – 1,2 mm, overvloedig instrooien 

 Top coat MasterSeal TC 373 0,5 – 0,8 kg/m² 
  gekleurd, epoxy, 2 componenten, lage emissie 
  (total solid), glanzende afwerking 
 
 Alternatieve MasterSeal TC 258 0,5 – 0,8 kg/m² 
 Top coat gekleurd, PUR, 1 component, elastisch, 
  oplosmiddelhoudend, matte afwerking, 
  UV- en weerbestendig 
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 Alternatieve MasterSeal TC 681 0,5 –0,8 kg/m² 
 Top coat gekleurd, polyaspartic, snelhardend, 
  oplosmiddelhoudend, glanzende afwerking, 
  UV- en weerbestendig 
 
 
Totale laagdikte van het systeem  ca.3,5 – 4,5 mm ** 
 
 
Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond. 

* Totaal verbruik, incl. kwartszand 
** Het verbruik en de laagdikte van het systeem variëren in functie van de specifieke richtlijnen en normen van het land. 
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