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Omschrijving

Voorgedoseerde gietmortel op basis van hydraulische bindmiddelen.

De gewichtsverhouding van het mengsel: water/poeder mag variëren tussen 1 : 8,62 en 1 : 7,81; wat respectievelijk
overeenstemt met 2,9 â 3,2 liter water per zak van 25 kg.

Klassificatie U (beoogd gebruik)

structurele herstel- en herprofileringsmortel mortel voor betonnen bouwelementen.

6,0 mm.

75 mm. — gegoten toepassing.

zakken van 25 kg.

12 maanden in ongeschonden verpakking en beschermd tegen vorst en vocht.

Gedeclareerde waarde /Eigenschap Resultaat
Gemeten waarde

Principes van de EN 1 504-9:2008 3.2 / 4.4 / 7.1 / 7.2
Drukweerstand EN 12190 Klasse R4 ( 45 MPa)
Gehalte aan chloorionen EN 1015-17 0,05 %
Hechtsterkte EN 1542 Klasse R4 ( 2,0 MPa)
Buigweerstand NBN EN 196-1 Klasse R4 ( 8 MPa)
Bestandheid tegen carbonatatie EN 13295 dk referentiebeton (MC(0,45))
Elasticiteitsmodulus EN 13412 Klasse R4 ( 20 GPa)
Thermische verenigbaarheid

Klasse R4 ( 2,0 MPa)Deel_1 —_Vries_/_dooi EN_13687-1
Capillaire waterabsorptie EN 13057 0,5 kg m2 h°6

Klasse R4 ( 2,0 MPa)Toepassing in een bekisting PTV 563— 4.5.2
Geen scheurvorming

Functie:

Dmax

Nominale laagdikte:

Verpakking:

Houdbaarheid:

Aanvullende producten:

. Wapeningsbeschermer Sika MonoTop 910 N.

= éénmalrg gemeten waarde



Klassificatie W (gebruiksvoorwaarden bepaald door de gebruiksgeschiktheidsproeven)

Consistentieklasse Gietbaar.

Nominaal: 75 mm.

Laagdikte Minimaal: 25 mm.

Maximaal: 125 mm.

beton : gezandstraald tot ruw, Vrij van niethechtende, zachte of

Textuur van de drager* brokkelige delen, stof of ander vuil.

staal : gezandstraald, Vrij van roest, olie, verf, verontreinigingen.

Verzadigingsgraad van de drager Vochtig. (verzadigingsgraad b)

Hygrothermische voorwaarde Minimaal: 5 °C.

Maximaal: 25 °C.

* Indien de mortel moet hechten aan de drager, moet de tekstuur van de drager tenminste gestraald ziin.

Verwerking

Aanmaken van de mortel:

De gepaste hoeveelheid water in de menger gieten, en geleidelijk aan het poeder toevoegen. Meng gedurende

minimum 3 minuten tot de gewenste consistentie en een homogeen, klontervrij mengsel is bekomen. Laat de mortel

vervolgens 2 minuten ontluchten alvorens te verwerken. De mortel kan worden gemengd door middel van een

elektrische menger op laag toerental (<500 tmp).

Praktische gebruiksduur:

Het product moet worden toegepast binnen de 80% van de praktische verwerkingsduur bij de overwogen temperatuur.

Praktische verwerkingsduur

Temperatuur Praktische verwerkingsduur

5°C 90-l2Omin.

20 °C 50 - 70 min.

30°C 20-30min.

Toepassing:

De mortel kan worden aangebracht door gieten, pompen of injecteren. Het opvullen gebeurt steeds vanaf één punt

middels een ononderbroken productstroom en zonder trillen, teneinde luchtinsluiting te voorkomen. De mortel wordt

hierbij gegoten op een schuinliggend oppervlak; indien nodig zal men hiertoe een trechter voorzien. Het product moet

de volledige ruimte vullen en met name overal contact vormen met de aangrenzende elementen. Men kan een

buigzaam bandstaal onder een object plaatsen om het vloeien van de mortel te bevorderen en deze zo in beweging te

houden dat obstructie voorkomen wordt bij stopzetting van het gieten.

Voorzorgen in de verhardingsfase:

Het is verboden de mortel te trillen.

Na het aanbrengen wordt de mortel op een gepaste manier beschermd om vochtverlies te voorkomen.

De minimum periode van curing wordt in onderstaande tabel hernomen:

Minimum beschermingstijd in dagen

_Gemiddelde omgevingstemperatuur tijdens de verharding: 5 °C 10°C 15 °C 20 °C 25°C

Minimum beschermingstijd: 3 d 2-3 d 2-3 d 1 d 1 d

Wachttijden tussen de verschillende lagen:

Overlaging met een waterdampdoorlatend beschermingssysteem Sikagard® Elastic — Decadex-550, Monolastex RE is

mogelijk na 3 dagen en bij voorkeur na 7 dagen.

Certificatie

De overeenkomstigheid van het product aan deze Genormaliseerde Technische Fiche wordt gecertificeerd door BCCA.


