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Productomschrijving BCU-HaftGrund/Mörtelemulsion is een geur arme, flexibele kunstharsdispersie voor 

binnen en buiten.  
 
Eigenschappen Voor wand en vloer, geschikt op vloerverwarming, hechtverbeterend, spanningsarm, 

voor verbetering van het verwerking, voor verbetering van het waterbehoudend 
vermogen. 

 
Toepassingen Door het toevoegen van BCU-HaftGrund/Mörtelemulsion wordt het verwerking, 

flexibiliteit, hechtcontact en vastheid van tegellijm, mortel, voegmortel, pleister, 
estrichen duidelijk verbetert. Geschikt voor beter hechtcontact en een beter flexibitleit 
van de tegellijm (BCU Marmorkleber of BCU HF 80-Flex. Special) bij het verlijmen op 
hout en spaanplaat. Ook voor het lijmen van glasmozaiek is een toespassing 
aanbevelenswaardig. 

 
Mortel + HaftGrund + Wasser Toeslag voor het lijmen van glasmozaiek  1 : 2 

Toeslag voor BCU HF 80-Flex. Special (spachtel) 1 : 2,5 
Toeslag voor BCU Marmorkleber op spaanlaat  1 : 2,5 
Toeslag voor pleister    1 : 5 
Toeslag voor voegmortel    1 : 3 
Toeslag voor estrich en mortel   1 : 3 
Toeslag voor BCU N 10-Dichtungsschlämme  1 : 3 
Toeslag voor BCU PL-PLUS (smeurige consistentie) 1 : 3 

 
Ondergrond De ondergrond moet voldoende vast, draagkrachtig en duurzaam droog zijn.  
 
Gebruiksaanzijzing BCU HaftGrund/Mörtelemulsion wordt met water vermengd. Daarna de mortel na 

gebruiksaanwijzing aanmengen en verwerken.  
Verwerkingstemperatuur: Niet onder + 5 °C.  

 
Opslag Vorstvrij en droog bewaren. Gedurende 12 maande houdbaar (in ongeopende 

verpakking). 
 
Let op Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. 

Bij aanraking met de ogen onmiddelijk met overvloeding water afspoelen en 
deskundig medisch advies inwinnen.  

 
 

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 productdatablad vervallen alle voorgaande.  
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