weber.rep rox

REPARATIEMORTELS

I Rhinorox - reparatiemortel I

TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING
=[iY^_ajleehX_dd[d[dXk_j[d[dleehmWdZ[d[dlbe[h[d
Kd_l[hi[b["ijWdZlWij[cehj[b"Z_[ZWdap_`Z[p[[h^e][^[Y^j#"
druk- en buigsterkte bij uitstek geschikt is voor alle voorkomende
reparatiewerkzaamheden aan wanden en vloeren.
P[[h][iY^_ajleeh^[jh[fWh[h[dlWdX[jedd[dmWdZ[d[dlbe[h[d"
balkonplaten, betonranden, lateien en dergelijke.
J[][Xhk_a[dWbiedZ[hiWX[b_d]icehj[b$

LET OP

PRODUCTOMSCHRIJVING
weber.rep rox geeft een duurzame hechting, is waterdicht, chloridevrij
en vorstbestendig vanaf 10 mm laagdikte.

GEBRUIKSAANWIJZING
VOORBEREIDING
:[edZ[h]hedZce[jiWc[d^Wd][dZ"ZhWW]ahWY^j_]"iY^eed"l[jlh_`[d
vrij van losse delen zijn.
MWf[d_d]iijWWbce[j]e[Zedjhe[ij[dedjl[jp_`d[dX[^WdZ[bZ
worden met weber.rep ferro.
8[^WdZ[bZ[edZ[h]hedZleehc[jweber.flevo OGV.
:hWW]][iY^_aj[^WdZiY^e[d[d$
DOSERING

Toepassing weber.rep rox

Dosering

Reparaties en ondersabeling
< 4 cm.

ca. 2,6 liter schoon water toevoe
gen aan 20 kg weber.rep rox.

Reparaties 4 - 8 cm en
oppervlakken groter dan
30 x 30 cm.

weber.rep rox vermengen met
fijn grind of grof zand (0 - 8 mm)
in de volumeverhouding 2:1
(daarna de bovenstaande water
dosering toepassen).

Let op:

het toevoegen van zand of grind
X[dlbe[ZjZ[Zhkaij[haj[$>[j
leY^j][^Wbj[lWd^[jpWdZX[d
vloedt de benodigde hoeveelheid
water.

VERBRUIK
20 kg droge poeder geeft ca. 11 liter mortel.

REPARATIEMORTELS

Samenstelling : cement – zandmengsel met kunststofbindmiddelen en
diverse additieven
Korrelgrootte : 0 – 0,7 mm
=[Xhk_a0d_[jedZ[h+9l[hm[ha[dh[fWhWj_[iZ[[[hij[ZW][dj[][d
vorst beschermen).
Druksterkte na 1 dag : > 10 N/mm²
Druksterkte na 28 dagen : 35 N/mm²

VERWERKEN
Le[]Z[`k_ij[mWj[hZei[h_d]je[WWdZ[cehj[b[dc[d]c[j[[d
troffel of boormachine met roerspindel (ca. 600 TPM) tot een klontvrije
substantie.
;[dW\m_`a[dZ[mWj[hZei[h_d]aWdZ[Zhkaij[haj[X[dlbe[Z[d"j[l[di
zal er verhardingskrimp optreden.
weber.rep rox _iYW$(&c_dkj[dl[hm[haXWWhX_`(&9"aWddWYW$(
uur licht belast en na 1 dag volledig belast worden.
7\m_`a[dZ[j[cf[hWjkh[dakdd[d^[jX_dZ_d]ifheY[iX[dlbe[Z[d$
8[iY^[hcZ[cehj[bj[][did[bk_jZhe][dZeehW\Z[aa[de\
bevochtigen.
H[_d_]][h[[ZiY^Wf[d^WdZ[dZ_h[YjdW][Xhk_ac[jmWj[h[dp[[f$

>[jje[le[][dlWdpWdZe\]h_dZX[dlbe[ZjZ[Zhkaij[haj[$
>[jleY^j][^Wbj[lWd^[jpWdZX[dlbe[ZjZ[X[deZ_]Z[^e[l[[b^[_Z
water.
=[h[[ZiY^Wff[d[d^WdZ[dh[_d_][dc[jmWj[h[dp[[f$
D_[jedZ[h+9l[hm[ha[d[dZ[[[hij[ZW][dX[iY^[hc[dj[][dlehij$

weber.rep rox
I Rhinorox - reparatiemortel I

Binnen en buiten

Universeel toepasbaar

2 - 80 mm laagdikte

Snel belastbaar

REPARATIEMORTELS

Universele, standvaste mortel,
geschikt voor alle voorkomende
reparatiewerkzaamheden aan
wanden en vloeren.

VERKOOPEENHEDEN
Akdijije\[cc[h}(&a]$
DOSERING
Voor reparaties en ondersabeling < 4 cm, ca. 2,6 liter schoon
water toevoegen aan 20 kg weber.rep rox.
Bij reparaties van 4 - 8 cm en oppervlakken groter dan 30 x 30 cm
weber.rep rox mengen met fijn grind of grof zand
(0 - 8 mm) in de volumeverhouding 2:1
(daarna de eerder genoemde waterdosering toepassen).
B[jef0^[jje[le[][dlWdpWdZe\]h_dZX[dlbe[ZjZ[Zhkaij[haj[$
>[jleY^j][^Wbj[lWd^[jpWdZX[dlbe[ZjZ[
benodigde hoeveelheid water.
VERBRUIK
20 kg droge poeder geeft ca. 11 liter mortel
GEREEDSCHAP
Mengemmer, boormachine met roerspindel en troffel.
KLEUR
Grijs
HOUDBAARHEID
Houdbaar en chromaatarm tot 2 jaar na productiedatum
in de originele en gesloten verpakking.

Voor het beschermen van wapeningsstaal adviseren wij:
weber.rep ferro
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Uw dealer voor weber.rep rox universele, standvaste mortel:

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

REPARATIEMORTELS

TIP!
RAADPLEEG
OOK VOLGENDE WERFOPLOSSING

