Productprofiel
Reparatiegietmortel voor verankering en opvulling in binnen- en
buitengebruik.
Samenstelling Droge gebruiksklare mortel op basis van cement
Eigenschappen Snelhardend en krimparm. Vrij van chlorides, zwavel en soda. Goed
geschikt voor staalverankering. Zeewaterbestendig. Hoge eindsterkte.
Vorst- en dooizoutbestendig.

Toepassing

RF Gietmortel

Toepassingsgegevens
oogbescherming, handschoenen
De droge mortel met water homogeen vermengen en snel
aanbrengen met truweel, plamuurmes of door gieten.
Tijdens de verharding beschermen tegen uitdroging.
Aanmaken met ca. 12 % water (ca. 3 liter water op 25 kg droge
mortel) voor plamuur,
aanmaken met ca. 15 % water (ca. 3,75 liter water op 25 kg
droge mortel) voor gietmortel
Vereiste aantal lagen Verbruik ca. 2,0 kg per liter holle ruimte
water
Schoonmaakmiddel
De ondergrond moet mineraal (geen gips), goed absorberend en
Eigenschappen van
schoon zijn. Losse onderdelen en scheidingsmiddelen (verfde ondergrond
resten, olie, vet, ontkistingsolie, roest, enz.) verwijderen.
Zuigende ondergronden eerst tot een matte glans bevochtigen.
Vanaf + 5 °C.
Procestemperatuur
truweel, plamuurmes, emmer
Gereedschap
onmiddellijk na gebruik met water, uitgehard mechanisch
Reiniging van

Bescherming
Aanbrengmethode

gereedschap
Belangrijke
opmerkingen

Technisch
Informatieblad

De gietmortel kan worden gebruikt als versneller voor
cementgebonden mortel, chape, pleister enz. Afhankelijk van de
gewenste verhardingstijd 10 tot 30 % van RF Gietmortel droog
bijmengen.

Biologisch / chemisch / fysische gegevens
Basis
Belastbaarheid

Droge mortel op basis van cement
Het product hard in 5 à 10 minuten uit.
De volgende bewerking kan reeds na 3 h gebeuren. Begaanbaar na 24 h. Wanneer de gietmortel voor afwerking wordt
gebruikt, moet het oppervlak gedurende 2 dagen tegen versnelde uitdroging worden beschermd (desnoods afdekken met
PE-folie).
Buigsterkte (12 % water) na 1 h ca. 4,9 N/mm²
na 4 h ca. 4,9 N/mm²
na 28 dagen ca. 8,1 N/mm²
Druksterkte (12 % water) na 1 h ca. 20,7 N/mm²
na 4 h ca. 22,9 N/mm²
na 28 dagen ca. 41,2 N/mm²
Buigsterkte (15 % water) na 1 h ca. 3,4 N/mm²
na 4 h ca. 3,9 N/mm²
na 28 dagen ca. 8,2 N/mm²
Druksterkte (15 % water) na 1 h ca. 14,8 N/mm²
na 4 h ca. 18,6 N/mm²
na 28 dagen ca. 34,5 N/mm²
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Koop / bestelling / informatie
Verpakking
Artikelnummer
Opslag van afvalstoffen
Opslag

Zak 25 kg
809.302.601
uitgedroogd via bouwafval
Koel en droog opslaan. In originele, ongeopende verpakking
minstens 24 maanden houdbaar.

RF GietMortel

Veiligheid
Gevaarlijke stoffen
Persoonl. bescherming
Gevaarsaanduiding
Veiligheidsaanbeveling

Portlandcement
Veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, werkkledij
R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid
R 43
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
S2
Buiten bereik van kinderen bewaren
S 24 Aanraking met de huid vermijden
S 25
Aanraking met de ogen vermijden
S 26
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen en deskundig medisch
advies inwinnen
S 37
Draag geschikte handschoenen
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Onze toepassingsgerichte aanbevelingen geven we naar kennis en
vermogen op basis van de opgedane ervaringen. Zij zijn vrijblijvend en
vormen geen rechtelijke basis voor contractuele verplichtingen
voortvloeiend uit de verkoopsvoorwaarden. Onze aanbevelingen zijn
algemene richtlijnen zonder waarborg van eigenschappen, gezien wij geen
invloed hebben op de omstandigheden op de werf en de uitvoering van de
werken. Wij bevelen aan de producten op hun geschiktheid te testen, in de
voorziene toepassing op eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel
moet ter bepaling van geschiktheid en verbruik een proefvlak worden
aangemaakt.
Wij geven waarborg op foutloze, gelijkblijvende kwaliteit van onze
producten. Onze algemene leverings -en betalingsvoorwaarden zijn geldig.
Dit informatieblad vervangt alle voorgaande informatiebladen.
RENOFORT nv
Rollegemstraat 59
B-8880 Ledegem
Tel.: +32 56 50 41 01
Fax: +32 56 50 62 05
info@renofort.be
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