BINDMIDDELEN EN MORTELS VOOR DEK- EN ONDERVLOEREN

EUCOCHEM BV IS AN OFFICIAL CERMIX DEALER IN THE BENELUX
TECHNISCHE FICHE - REPAIR

CHAPES EN MORTELS

MORTIER 350

•
•
•
•

Stortklaar
Voor courant metselwerk en dekvloer
Dosering van 350 kg cement per m³ zand
Regelmaat in dosering en in prestatie

GEDOSEERD OP 350 KG/M3
UNIVERSELE MORTEL

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT 1

GRIJS

VERBRUIK
18 kg/cm dikte als chape

VOORDEEL
Kant-en-klare mortel.

TIP
Mogelijkheid om CERMILATEX toe te voegen
om de prestaties van de mortel te vergroten.
Granulometrie: 0/2 mm.
Zakken van 25 kg.
Bewaring: 2 jaar in de gesloten verpakking,
beschermd tegen vocht.
Identificatie: elke zak vertoont een gemakkelijk te identificeren productiecode.

SAMENSTELLING

Hydraulische bindmiddelen, silico-kalk toeslagstoffen van een
specifieke granulometrie.

KARAKTERISTIEKEN MET BETREKKING TOT HET PLAATSEN

30°C
CONTROLE

• Verwerkingstijd................................................ 3 tot 4 u
Contrôle
Controle
van
support
deduondergrond

5°C

Température
Uitvoeringsde mise
temperatuur
en œuvre

3Murs
tot 4 :L
0,00 l à 0,00 l
Sol : 0,00 l
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PLAATSING

BINNEN EN BUITEN

MUREN EN VLOEREN
Mengen in een kuip, met een staafmixer of betonmixer. 1 zak
van 25 kg met 3 tot 4 L water.

•
•
•
•
•
Dekvloeren van 1 tot 4 cm
Opvullen
Plaatsen van stenen
Voegen van bakstenen
Verankeringen
Mogelijkheid om CERMILATEX toe te voegen om de prestaties van de mortel te vergroten.

Verwerkingstijd van 3 tot 4 u.

VOORZORGSMAATREGELEN

Niet werken:
• in volle zon
• bij regen
• bij vriesweer

(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).
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TOEPASSINGSGEBIEDEN

Alle informatie in deze technische fiche wordt te goeder trouw verstrekt en dit zonder enige garanties. De keuze van een product voor welke toepassing dan ook door de koper of verwerker, het verwerken van de producten, de voorbereidingen, de afwerking, het gebruik van het juiste materieel om de producten aan te
brengen en dit alles in de ruimste zin, vallen volledig buiten onze controle en behoren dus volledig tot de verantwoordelijkheid van de koper, verwerker. EUCOCHEM bv kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld op grond van de hiervoor beschreven opsomming. Indien EUCOCHEM bv toch zou verantwoordelijk gesteld
worden voor opgelopen schade, dan zal de claim altijd beperkt blijven tot de waarde van de nodige te leveren EUCOCHEM bv goederen om een minimale herstelling uit te voeren. EUCOCHEM bv streeft naar het leveren van goederen met een constante, goede kwaliteit. Alle waardes op de technische fiche zijn gemiddelde
waardes en zijn het resultaat van testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden. Waardes die nagemeten worden in werfomstandigheden en dergelijke meer kunnen afwijken van de opgegeven waardes. Dit omdat de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten
hier ook weer buiten onze controle vallen. Wij wijzen u er op dat u geen andere producten mag toevoegen dan deze die aangegeven zijn in onze technische documentatie. Gebruik voor een systeem in opbouw alleen producten van EUCOCHEM bv. Indien u producten van verschillende leveranciers of merken combineert
vervalt de garantie onherroepelijk. Bij het uitvoeren van de EUCOCHEM bv producten is het noodzakelijk om een werflogboek op te stellen en op regelmatige basis in te vullen. EUCOCHEM bv kan ten alle tijden het werflogboek consulteren en/of een kopie opvragen om na te gaan of de producten en systemen correct
aangebracht of geplaatst zijn volgens de door EUCOCHEM bv vooropgestelde voorschriften. Wij verwijzen ook in geval van dispuut naar onze algemene voorwaarden. Deze versie van de technische fiche vervangt alle vorige versies. Versie 1.0 Date: 22 October 2020 9:32 am
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