Productprofiel
Toepassing

Ideale pleisterdrager op minerale ondergrond. Vormt een goed
hechtende en sterke verbinding tussen ondergrond en saneerpleister.
Voor sanering in nieuwbouw en renovatie. Binnen- en buitengebruik.
Componente van het afdichtingssysteem.
Samenstelling Fabrieksklare kunstharsgemodificeerde cementhechtmortel,
alkalireactief.
Eigenschappen Op minerale, gladde en weinig zuigende ondergrond zeer goede
hechting. Goed zuigende hechtlaag voor saneerpleisters.

RF SpuitPleister

Toepassingsgegevens
Verwerkbaarheid

Ongeveer 2 u ,stollingsbegin 3 u, stollingseinde 5 u. Na
ongeveer 28 dagen doorgehard.
Bedrijfsbescherming
werkkleding, handschoenen, veiligheidsbril
Aanbrengmethode
aanwerpen
Aanbrengdikte
Ca. 8 kg/m² bij een dekking van ca. 70 %
Ondergrondbehandeling De ondergrond moet mineraal, vast, absorberend en gipsvrij
zijn. Vrij van losse delen, scheidingslagen, vet, vervuiling en
bitumen. Bestaande zoutbelaste en weinig coherente
bepleistering minstens 80 cm boven de zichtbare vocht- en
zoutgrens afkappen. Ondergrond vooraf voldoende nat
maken.
Gereedschap
Truweel, menger, emmer
Procestemperatuur
Vanaf +5ºC. In geen geval bij vorst verwerken.
Opmerking
Bij het aanmaken van de mortel het product ca. 2 minuten
zonder onderbreking met het aanmaakwater omroeren.
Daarna enkele minuten laten rijpen en nogmaals kort
oproeren. Tijdens de uitharding mag de mortel niet uitdrogen.
Indien nodig de mortel afdekken of herbevochtigen.
Reiniging van
Onmiddellijk na gebruik met water, uitgehard gereedschap
mechanisch.

Technisch
Informatieblad

Biologisch/chemisch/fysische gegevens
Mengverhouding
Consistentie
Soortelijk gewicht
Bestrijkbaarheid
Waterindringing h
Druksterkte
Buigsterkte
Vorst- en dooizoutbestendigheid

op 30 kg mortel ongeveer 6 liter water, afhankelijk van de
omstandigheden een deel van het water door RF Macoplus
Concentraat vervangen
poeder
aangemaakt ca. 1,83 kg/dm³
na ca. 1 dag uitharding
12 mm, na 1 u (> 5 mm volgens WTA)
volledig bij 5 u contact, na 24 u
na 28 dagen ca. 15,4 N/mm²
na 28 dagen ca. 4,1 N/mm²
ja
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Verpakking
Artikelnummer
Opslag van afvalstoffen
Opslag

Koop/bestelling/informatie
30-kg-zak, 40 x 30 kg per pallet

RF SpuitPleister

809502610
via bouwafval
Het product kan origineel verpakt twee jaar na levering zonder
kwaliteitsverlies worden opgeslagen (zie leverdatum op
leverbon). Moet wel gesloten en droog opgeslagen worden.
Vorstongevoelig.

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 22 Stof niet inademen
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
S 46
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en
verpakking of etiket tonen
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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 (0)56 50 41 01
Fax: +32 (0)56 50 62 05
info@renofort.be
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