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VLOEREN

TOEPASSING
9[c[dj][XedZ[d[]Wb_iWj_[cehj[bleehX_`dWWbb[ieehj[d
binnenvloeren.
>[Y^j[dZje[j[fWii[defX[jedd[d"ij[[dWY^j_][edZ[h]hedZ[d[d
op cement- en calciumsulfaatgebonden dekvloeren (met of zonder
elektrische vloerverwarming, traditionele warm water vloerverwarming
of vloerkoeling).
:[p[][cWaa[b_`aj[l[hm[ha[d[]Wb_iWj_[cehj[b^[[\j[[dk_ij[a[dZ[
vloei. De zelfnivellerende werking zorgt voor een perfect vlak resultaat.
ZHEHUÀRRUGHN dient te worden afgewerkt met vloerbekleding zoals
tapijt, linoleum, pvc, parket, kurk of tegels.
LWd(jej)&ccbWW]Z_aj[$
D_[j][iY^_ajWbi[_dZW\m[habWW]$
LeehX_dd[d$

PRODUCTOMSCHRIJVING
ZHEHUÀRRUGHN is een kant-en-klare, sneldrogende, zelfnivellerende,
cementgebonden egalisatiemortel, op basis van NEN-EN
13813, Dekvloermortels en Dekvloeren. Classificatie: CT-C30-F7,
polymeergemodificeerd.

GEBRUIKSAANWIJZING
VOORBEREIDING
LeehWbb[je[fWii_d][dZ_[djZ[edZ[h]hedZZhWW]ahWY^j_]"Zhee]"lh_`
van stof en verontreinigingen te zijn.
L[hm_`Z[hbeip_jj[dZ[Z[b[dZ_[Z[^[Y^j_d]dWZ[b_]X[dlbe[Z[d
;l[djk[b[ef[d_d][dce[j[d"mehZ[dW\][Z_Y^jecb[aaW][j[
voorkomen. Gaten en oneffenheden > 30 mm moeten eerst worden
uitgevuld met weber.rep rox.
FbWWjiaWdjijhea[d.#'&ccZ_abWd]iWbb[ckh[d"aebecc[d"
doorvoeren en andere opgaande bouwdelen, indien ZHEHUÀRRUGHN
op zwevende dekvloeren wordt toegepast.
:[edZ[h]hedZleehX[^WdZ[b[dc[jweber.prim vloer volgens
verwerkingsvoorschriften. Voor instructies zie pagina 69.
:[^[Y^jfh_c[hWWdXh[d][d[dbWj[dZhe][djejl[h\_bc_d]
(transparente glans) optreedt.
Leehaec^[jedjijWWdlWdfh_c[hfbWii[d$Fh_c[hfbWii[dce[j[dleeh
het verwerken van de mortelspecie worden verdeeld of opgenomen.
:[\kdYj_[lWdZ[^[Y^jfh_c[h_i^[jl[hX[j[h[dlWdZ[^[Y^j_d]"^[j
voorkomen van luchtbellen en het voorkomen van wateronttrekking
aan de mortelspecie, en het binden van nog achtergebleven
stofdeeltjes. Hiermee worden de maximale vloei-eigenschappen van de
mortel bereikt.

VERWERKEN
L[hm[haZHEHUÀRRUGHNjkii[dZ[+9[d(+9$
M[haid[b[dX[]_d_dZ[l[hijl[hm_`Z[hZ[^e[a[dm[hadWWhZ[
uitgang toe.
=[Xhk_aZ_h[YjdW^[jWWdXh[d][d[dk_jlbe[_[dlWdZ[cehj[bif[Y_[
een metalen (getande) spaan om de mortelspecie te verdelen en af te
werken.
:WWhdW[l[djk[[bc[j[[dfh_ahebdWhebb[dec[[defj_cWWblbWa
resultaat te krijgen.
ZHEHUÀRRUGHN is maximaal 15-20 minuten verwerkbaar, afhankelijk
van specie- en omgevingstemperatuur.
CWWaZ[]_[jlbe[h_dda[[hW\$
Aan te brengen laagdikten:
LWd4(ccjej)&cc$
AFWERKEN
J_`Z[diZ[l[hm[ha_d]Z[lbe[hX[iY^[hc[dj[][djeY^j[dZ_h[Yj
zonlicht.
DW^[jWWdjh[aa[dlWdZ[cehj[bZ[hk_cj[l[dj_b[h[d$
7\^Wda[b_`alWdj[cf[hWjkkh"bWW]Z_aj[[dZhe]_d]iYedZ_j_[i_iZ[lbe[h
na circa 4 uur beloopbaar en na 24 uur te betegelen, na 3 dagen af te
werken met tapijt, linoleum, pvc, na 7 dagen af te werken met parket
en laminaat.
Lbe[hj[][bil[hb_`c[dc[jweber.col lc 220 of weber.col snel.
ZHEHUÀRRUGHN dient altijd met vloerbekleding, zoals tapijt, linoleum,
pvc, parket, kurk of tegels te worden afgewerkt.
VERBRUIK
(&a]ZHEHUÀRRUGHN geeft circa 12 liter specie en is voldoende voor
circa 2,4 m² bij een laagdikte van 5 mm.

Laagdikte

Verbruik / m²

5 mm

± 8,2 kg/m² of ± 2,4 m²/20 kg

10 mm

± 16,4 kg/m² of ± 1,2 m²/20 kg

20 mm

± 32,8 kg/m² of ± 0,6 m²/20 kg

30 mm

± 49,2 kg/m² of ± 0,4 m²/20 kg

VLOEREN

DOSERING
9_hYW*b_j[h(&iY^eedb[_Z_d]mWj[hje[le[][dWWd(&a]
ZHEHUÀRRUGHN.
AANMAKEN
Handmatig:
Le[]Y_hYW*b_j[hiY^eedb[_Z_d]mWj[hje[WWd(&a]ZHEHUÀRRUGHN
en meng minimaal 2 minuten tot een klontvrije, homogene substantie
met een elektrische menger (circa 600 TPM).
DW'c_dkkjde][l[daehjdWc[d][d[dZWWhdWk_j]_[j[defZ[lbe[h$
C[d]f[hc[d]ak_fdl[hfWaa_d]j[][b_`a$
:ei[[h[[hij-+lWdZ[jejWb[mWj[h^e[l[[b^[_Z_dZ[ak_f[dle[]
daarna de droge mortel toe.
Le[]j_`Z[di^[jc[d][dpel[[blWd^[jh[ijWdjWWdmWj[hje[jej[[d
prettig verwerkbare specie. ontstaat
CWWad_[jc[[hcehj[bWWdZWdX_dd[d'+#(&c_dkj[dl[hm[hajaWd
worden.

Uw dealer voor weber.floor dek egalisatiemortel:

BPG Boxtel
Koppenhoefstraat 6
5283 VK Boxtel
Tel. 0411-674230
Fax 0411-673907
info@bpgboxtel.nl
www.bpgboxtel.nl

weber.floor dek
I Rhinodek - universele vloeregalisatie I

STOFAR
TECHNISCHE INFORMATIE
Samenstelling
If[Y_Wb[Y[c[dj[d"amWhjipWdZ[d"if[Y_\_[a[je[ibW]ije\\[d$7ZZ_j_[l[d
die de vloeibaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen.

Verlijmen vloerbekleding/afwerking:
DW(*kkhj[X[j[][b[d"dW)ZW][dW\j[m[ha[dc[jjWf_`j"b_deb[kc
en pvc.
DW-ZW][dW\j[m[ha[dc[jfWha[j[dbWc_dWWj$W\^Wda[b_`alWd
laagdikte, drogingscondities en vloerbekleding).
?dZ_[dbWW]Z_aj[2'+ccdW)ZW][dW\j[m[ha[dc[j
weber.floor epoxy.
?dZ_[dbWW]Z_aj[4'+#)&ccdW-ZW][dW\j[m[ha[dc[j
weber.floor epoxy.
Eigenschappen verharde mortel *:
Druksterkte: > 30 N/mm²
Buigtreksterkte: > 7 N/mm²
Krimp < 0,05 %
* Laboratorium omstandigheden

Aanvullende gegevens:
Gieten: Ja
Verpompbaar: Ja
Zelfnivellerend: Ja

LET OP
FheZkYjX[lWjY[c[dj[dh[W][[hjc[jmWj[hij[haWbaWb_iY^1ZWWhec
huid en ogen beschermen.
ZHEHUÀRRUGHN nooit met andere producten mengen.
Dee_jc[[hmWj[hje[le[][dZWd_iWWd][][l[d"ZWWhj[l[[bWWdmWj[h
leidt tot vermindering van de producteigenschappen.
=[h[[ZiY^Wff[d[d^WdZ[dh[_d_][dc[jmWj[h[dp[[f$
C[d]d_[jc[[hcWj[h_WWbZWdX_dd[d'+#(&c_dkj[dl[hm[hajaWd
worden.
EdZ[hZ[+9[dXel[dZ[(+9d_[jl[hm[ha[d$
HWc[d[def[d_d][dce[j[d][ibej[dp_`dj_`Z[diZ[l[hm[ha_d]ec
tocht en een te snelle uitharding van de mortelspecie te voorkomen. Na
het aantrekken van de mortel de ruimte ventileren.
:[j[cf[hWjkkhlWdZ[edZ[h]hedZ[dZ[ec][l_d]Z_[dj][Zkh[dZ[
Z[p[f[h_eZ[[djej[[dm[[a[hdW^e][hj[p_`dZWd+9$
FheZkYjX[lWjY[c[dj[dh[W][[hjc[jmWj[hij[haWbaWb_iY^1ZWWhec
huid en ogen beschermen.

GEBRUIKSLIMIETEN

2 - 30 mm laagdikte

Stofarm

Na 4 uur beloopbaar

Na 24 uur betegelbaar
VERKOOPEENHEDEN
Akdijije\[cc[h}(&a]$
DOSERING
Circa 4 liter schoon leidingwater
toevoegen aan 20 kg ZHEHUÀRRUGHN.
VERBRUIK
Circa 1,7 kg poeder per m²/mm laagdikte.
GEREEDSCHAP
Voorbereiding: zachte bezem / blokkwast / emmer / gieter.
Verwerking: hoge mengkuip, elektrische menger (ca. 600 TPM),
boorspindel, metalen vloerspaan, prikrol.
KLEUR
Grijs
HOUDBAARHEID
Houdbaar en chromaatarm tot 9 maanden na productiedatum
in de originele en gesloten verpakking.

TIPS!
RAADPLEEG
OOK VOLGENDE WERFOPLOSSING
Werk bij grote vloervlakken met meerdere mensen en verdeel de taken.
Gebruik ZHEHUÀRRUWRQ indien een zeer slijtvaste vloer is gewenst die
tevens als eindlaag dient.
Gebruik ZHEHUÀRRUGXQ indien een zo dun mogelijke laagdikte is
gewenst.
ZHEHUÀRRUGHN is ook machinaal aan te brengen met een daartoe
geschikte mengpomp. Voor meer informatie bel met de
helpdesk +31 (0)40 2597 900.

VLOEREN

D_[jWWdXh[d][deflbe[hl[hmWhc_d]_dm[ha_d]$IY^Wa[bZ[
vloerverwarming 48 uur van tevoren uit. Bij het opnieuw inschakelen
dient de opstartprocedure te worden gevolgd.
D_[j][iY^_ajleeh_dZkijh_b[#[dXk_j[dje[fWii_d][d$
D_[j][Xhk_a[deflbe[h[dZ_[leehjZkh[dZdWjp_`de\edZ[h^[l_]WWd
opstijgend vocht.
ZHEHUÀRRUGHNheeft geen constructieve functie.

Een kant-en-klare,
sneldrogende, zelfnivellerende,
cementgebonden
egalisatiemortel.

VLOEREN

Verwerkingsgegevens:
Eff[hlbWaj[amWb_j[_jlWdZ[edZ[h]hedZ04'D%cc$
C_d_cWb[bWW]Z_aj[0(cc$
CWn_cWb[bWW]Z_aj[0)&cc$
L[hm[ha_d]ij_`Z'+Å(&c_dkj[d$
8[beefXWWhdW0YW$(#*kkhW\^Wda[b_`alWdj[cf[hWjkkh[dbWW]Z_aj[$
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