Productprofiel
Toepassing

Rapid werd ontwikkeld om de verhardingstijd van alle soorten
cement-zand-mengsels (pleister, estrikken, etc.) te verkorten.
Bovendien laten zich met behulp van het onvermengd product:
scheuren dempen, haken en pluggen inzetten, leuningen monteren, en machines verankeren. Verder is het mogelijk zeewaterconstructies te saneren die onder water liggen.
Samenstelling Rapid is een snel verhardend cementpoeder. Het bevat noch
staalcorrosieve bestanddelen zoals chloride, soda, etc. noch
waterwellende organische additieve middelen.
Eigenschappen Verkort de verhardingstijd van alle soorten cement-zand-mengsels. De verhardingstijd is afhankelijk van de dosering (hoeveelheid van de bijmenging) en de gekozen verhardingsfase
. Onvermengd verwerkt komt het tot de volgende uitverhardingstijden: Rapid 8 in 8 minuten.

Toepassingsgegevens
Verharding

Stollingsseinde: Rapid 8 (puur) na ongeveer 8 minuten. Bij
menging
met cement-zand-mengsels is de verhardingstijd
afhankelijk van de dosering.
Aanbrengmethode
plamuren, bijmenging
Aanvullend materiaal
water, eventueel Portlandcement en zand, hechtemulsie
Productalternatief
Repacret fix
Schoonmaakmiddel
water
Ondergrondbehandeling vooraf voldoende natmaken
Eigenschappen van
De ondergrond moet belastbaar, schoon en vrij van
de ondergrond
gips en andere scheidingslagen zijn.
Procestemperatuur
vanaf +5ºC
Gereedschap
emmer, roertoestel, troffel, betonmolen
Reiniging van
onmiddellijk na gebruik met water, uitgehard
gereedschap
mechanisch
Belangrijke opmerking Steeds slechts zoveel materiaal aanroeren dat in de
betreffende verhardingstijd kan worden verwerkt.
Rapid met andere verhardingstijden op aanvraag.
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Biologisch/chemisch/fysische gegevens
Basis
Belastbaarheid
Begaanbaarheid
Druksterkte
Bestrijkbaarheid
Consistentie

poedervormig materiaal op basis van cement
afhankelijk van dosering
afhankelijk van dosering
afhankelijk van dosering
na stollingseinde
poeder

Technisch Informatieblad RF Rapid 8
08-00

1/2

Koop/bestelling/informatie
Verpakking

15 kg emmer
Artikelnummer
809502609
Verwijdering afvalstoffen uitgehard via bouwafval
Opslag
RF Rapid 8 kan origineel verpakt 2 jaar na levering zonder
kwaliteitsverlies worden opgeslagen (zie leverdatum op
leverbon). Het product is vorstongevoelig, moet wel droog
opgeslagen worden

RF Rapid 8

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 deskunbdig 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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