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Productdatablad

BCU Schnellzement

__________________________________________________________________________________________
Productomschrijving

BCU Schnellzement is een speciaal-cement voor het maken van snel-afbindenden
reparatie-mortel.

Eigenschappen

waterbestendig, vorstbestendig, snel-afbindend, weerbestendig

Ondergrond

De ondergrond moet voldoende vast, draagkrachtig en duurzaam droog zijn. Bij
opstijgende vochtigheid uit de ondergrond is een effectieve afdichting volgens DIN
18195 noodzakelijk. Bij hechtende estrichen moet de ondergrond vrij van stof, olie,
vet en losse delen zijn. Scheidings- en sintellagen op geschikte mechanische manier,
zoals b.v. kogelstralen of frezen, verwijderen.

Technische gegevens

Bij een mengverhouding van 1 deel cement, 0,5 deelen BCU Schnellzement en 3
deelen estrichzand = verwerkingstijd: ca. 15 minuten bij ca. 20 °C. Bij het gebruik van
ungestrekte mortel = verwerkingstijd: ca. 3 minuten. Niet onder + 5 °C verwerken.

Gebruiksaanwijzing

BCU Schnellzement met portlandcement en estrichzand vermengen. De andeel
BCU Schnellzement is afhankelik van de gebruikte afbindetijd. Darnaa wordt de
mortel met koud, schoon water homogen aangeroerd. Ingedikte mortel niet
verwerken. Dikkere BCU Schnellzementlagen ontwikkelen een redelijke warmte,
waardoor de drogingstijd versneld wordt.

Advies

Let op de productdatabladen van aanvullende producten. In geval van twijfel
adviseren wij nadere informaties van de fabrinant in te winnen, resp. een profvlak te
maken. Koel en droog bewaren. Gedurende 6 maande houdbaar (in ongeopende
verpakking). Gereedschap onmiddelijk na het gebruik met water afspoelen.

Opslag

BCU Schnellzement 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 Schnellzement 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.

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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