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BCU Bodenspachtel

__________________________________________________________________________________________
Produktomschrijving

Cement-egaliseermiddel bij dunne egaliseerlagen tot 5 mm met goede
verwerkingseigenschappen. Van 1 tot 5 mm laagdikte bureaustoelvast volgens DIN
EN 12529. Chromaatarm volgens TRGS 613.

Toepassingen

BCU Bodenspachtel is geschikt voor het spatelen, egalisieren van zuigende
ondergronden onder textiele, elastische en keramische bekledingen.

Eigenschappen

EC 1 R: zeer emissie-arm, voor binnen, zelfverlopend, spanningsarm, geschikt op
vloerverwarming zonder aanvuilling, voor laagdikten van 1 tot 5 mm, van 5 tot 10 mm
met estrichzand strekken.

Ondergrond

De ondergrond moet vast, dragend, schoon en vrij van ontkistingsolie of soort gelijkt
produkten zijn. Geschikte ondergronden zijn beton (mindstends 6 mnd oud),
cementestrichen, calciumsulfaatgebonden gietvloeren. Zuigende ondergronden met
BCU LF-Grund; niet-zuigende, gladde, dichte ondergronden met BCU
Superhaftprimer gronderen. Restvochtgehalte dienen in acht te worden genomen.

Gebruiksaanwijzing

25 kg BCU Bodenspachtel wordt met ca. 6,0 l koud, schoon water klontvrij in een
schoone mengkuip gemengd. Aanbevolen wordt het gebruik van een elektrische
mixer. Na een rijptijd van ca. 3 minuten het aangemengde materiaal nogmaals
doormengen. Darnaa de massa uitgieten en met een vlakspaan verdelen. Bij
laagdikten vanaf 5 tot 10 mm BCU-Bodenspachtel met 15 kg zandtoeslag 0 bis 3 mm
vermengen. Bij twijfel adviseren wij eerst een proef uit te voeren.

Technische gegevens

Verwerkingstijd
Verwerkingstemperatuur
Begaanbaar
Bekleedbaar

Verbruik

ca. 1,5 kg/m² mm

Mengverhouding

Voor 25 kg BCU Bodenspachtel ca. 6,0 liter water
Voor 5 kg BCU Bodenspachtel ca. 1,2 liter water

Opslag

BCU Bodenspachtel koel en droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar (in
gesloten verpakking). Aangebroken verpakking direct weer sluiten en snel
gebruiken.

GISCODE

ZP 1 – cementaire producten, chromaatarm

Let op

BCU Bodenspachtel bevat cement, reageert alkalisch in verbinding met vocht,
daarom ogen en huid beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij
aanraking met de ogen bevondien een arts raadplegen.

ca. 30 minuten bij + 18 °C
niet onder + 5 ° C
na ca. 3 uur
na ca. 24 uur bij 3 mm laagdikte
na ca. 48 uur bij 5 mm laagdikte

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en
techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd
op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de
bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit produktdatablat vervallen alle voorgaande.
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