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I Rhinofil - krimparme gietmortel I

TOEPASSING

TECHNISCHE INFORMATIE

LeehX_dd[d[dXk_j[d$
ZHEHUWHF¿O is bij uitstek geschikt voor het ondergieten van
staalconstructies en voetplaten, zoals kolommen en oplegpunten en
het aangieten van stekeinden en ankerbouten.
LWijp[jj[dlWdl[hj_YWWbecbWW]][h_Y^j[l[hWda[h_d][d$
:_Y^j[dlWdle[][djkii[dX[jed[b[c[dj[d$
L[hWda[h_d]lWdfh[\WX#[b[c[dj[defij[a[_dZ[d$
CWn_cWb[bWW]Z_aj[+&cc$

Samenstelling: cement – zandmengsel met expansie bevorderende hulp
stof en superplastificeerder.
=[Xhk_a0l[hm[haZ[if[Y_[Xel[dZ[+9[dedZ[hZ[)+9$
Korrelgrootte: 2 mm.
Druksterkte na 1 dag : > 30 N/mm².
Druksterkte na 28 dagen : > 75 N/mm².

LET OP
ZHEHUWHF¿O nooit met andere producten (bijvoorbeeld zand, grind)
mengen.
Dee_jc[[hmWj[hje[le[][dZWd_iWWd][][l[d"ZWWhj[l[[bmWj[h
leidt tot vermindering van de producteigenschappen.
7Wd][jheaa[dZHEHUWHF¿O nooit opnieuw met water aanmaken.
=[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.
L[hm[haZ[if[Y_[Xel[dZ[+9[dedZ[hZ[)+9$

PRODUCTOMSCHRIJVING
Ah_cfWhc[]_[jcehj[bc[jp[[h^e][Zhkaij[haj[$
?ik_jij[a[dZ]_[jXWWh$
BWW]Z_aj[i.#+&cc$
ZHEHUWHF¿O wordt geleverd onder KOMO certificaat.
Cehj[blebZe[jWWd9KH#7WdX[l[b_d](*[d;D(&,#'mWWhlWd
toepassing.

GEBRUIKSAANWIJZING
VOORBEREIDING
Peh]leeh[[diWc[d^Wd][dZ[ZhWW]ahWY^j_][edZ[h]hedZ$
CWWaZ[edZ[h]hedZlh_`lWdl[j"eb_["Ykh_d]YecfekdZi[dWdZ[h[
stoffen die nadelig zijn voor de hechting.
EdjZe[Z[edZ[h]hedZlWdbeii[Z[b[d$
HkmZ[edZ[h]hedZefX_`leehX[[bZ1efhkm[d"^Waa[de\ijhWb[d
en verzadig de te bewerken oppervlakken met water, 24 uur voor het
aanbrengen van de mortelspecie.
L[hm_`Z[hel[hjebb_]mWj[hlbWaleeh^[jWWdXh[d][dlWdZ[
mortelspecie.
:hWW]][iY^_aj[^WdZiY^e[d[d[dX[iY^[hc[dZ[ab[Z_d]$
DOSERING
9_hYW)b_j[hiY^eedb[_Z_d]mWj[hje[le[][dWWd(&a]ZHEHUWHF¿O.
B[jef0Dee_jc[[hmWj[hje[le[][dZWd_iWWd][][l[d"ZWWhj[l[[b
water leidt tot vermindering van de producteigenschappen.

REPARATIEMORTELS

VERBRUIK
9_hYW'"/a]fe[Z[hf[hc%ccbWW]Z_aj[(&a]ZHEHUWHF¿O geeft
circa 10 liter specie en is voldoende voor 0,20 m² bij een laagdikte van
50 mm).
BWW]Z_aj[(&cc0¦)/a]%c$
BWW]Z_aj[+&cc0¦/,a]%c$

105

VERWERKEN
Le[]Y_hYW)"-+b_j[hiY^eedb[_Z_d]mWj[hje[WWd(+a]ZHEHUWHF¿O
en meng deze met een boormachine met roerspindel (circa 600 TPM)
totdat er een homogeen, glad en klontvrij mengsel is verkregen.
C[d]c_d_cWWb)[dcWn_cWWb+c_dkj[d$
ZHEHUWHF¿O is maximaal 30 minuten verwerkbaar, afhankelijk van
specie- en omgevingstemperatuur.
J[hleehaec_d]lWdbkY^j_dibk_j_d]Wbj_`ZlWdk_jd^e[ae\fbWWji
gieten.
D_[jje[fWii[defX[lheh[de\X[_`p[bZ[edZ[h]hedZ[d$
AFWERKEN
8[iY^[hcZ[cehj[bj[][dk_jZhe]_d]W\Z[aa[dc[jfbWij_Y\eb_[e\
regelmatig benevelen met water).
8[iY^[hcfWiWWd][XhWY^j[cehj[bif[Y_[j[][dX[lh_[p[d$
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Krimparme gietmortel, bij uitstek
geschikt voor het ondergieten van
staalconstructies en
voetplaten.

Hoge begin- en eindsterkte

Sterkteklasse K70

Krimparm

Laagdikte 8 - 50 mm

REPARATIEMORTELS

K70!

VERKOOPEENHEDEN
Akdijije\[cc[h}(&a]$
DOSERING
Circa 3 liter (15%) schoon leidingwater toevoegen
aan 20 kg ZHEHUWHF¿O.
VERBRUIK
9_hYW'"/a]fe[Z[hf[hc%ccbWW]Z_aj[(&a]ZHEHUWHF¿O
geeft circa 10 liter specie en is voldoende voor 0,20 m² bij
een laagdikte van 50 mm).
BWW]Z_aj[(&cc0¦)/a]%c$
BWW]Z_aj[+&cc0¦/,a]%c$
GEREEDSCHAP
Boormachine met roerspindel, mengkuip, bekisting.
KLEUR
Grijs
HOUDBAARHEID
Houdbaar en chromaatarm tot 9 maanden na productiedatum
in de originele en gesloten verpakking.

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

REPARATIEMORTELS

Uw dealer voor weber.tec fil krimparme gietmortel:

