
Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik ca. 1 L per zak cement van 25 kg.
Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com.

Handige weetjes?

•  Schud goed voor gebruik.
•  Bewaar de verpakking vorstvrij tussen 5° en 25°C.

Productomschrijving

Emulsie van kunstharsen die specifiek is samengesteld als bind-
middel voor cement en mortel.  Het laat zich makkelijk mengen
met aanmaakwater en het zand/cementmengsel.  De HECHTINGS-
VERBETERAAR veredelt en verbetert alle mortels.  Zo krijgen de 
bewerkte mortels uitzonderlijke eigenschappen.  De mortel is niet
alleen makkelijk verwerkbaar maar vooral de hechting aan diverse
bouwmaterialen zal 10 tot 15 keer sterker zijn.  Het risico op barsten
en krimpscheuren wordt sterk verminderd dankzij de verhoogde 
scheurvastheid.  Door de verhoogde slijtvastheid worden vloeren, 
drempels, trappen, ... versterkt en duurzaam.
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Waterhoudende 
emulsie van 
kunstharsen

Bruin 1 L / 5 L Ca. 1 liter 
per zak cement 

van 25 kg

Werk steeds nat 
op nat en laat de 
verdunning niet 

volledig opdrogen
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Toepassing

Te gebruiken voor alle mortel- en betonmengsels die gebruikt worden voor diverse toepassingen binnen en buiten.  
Zowel voor zuigende als niet-zuigende ondergronden.  Kan zowel horizontaal bij vloeren, als verticaal bij muren 
gebruikt worden.
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beschermt je woning.

HECHTINGSVERBETERAAR
Geeft mortel een uitzonderlijke hechtkracht

Voordelen
❱  Verhoogde slijtvastheid

❱  Uitzonderlijke kleef- en hechtkracht

❱  Scheurvast, minder barsten en krimpscheuren

http://www.aquaplan.com


Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

•  Maak de ondergrond eerst vrij van stof, vuil en losse delen.
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Hoe gebruik ik het product ?

•  Meng 1 deel HECHTINGSVERBETERAAR met 4 delen zuiver water.
•  Strijk poreuze ondergronden eerst voor met aangelengde 

HECHTINGSVERBETERAAR.
•  Meng vervolgens de aangelengde HECHTINGSVERBETERAAR met het

droge zand/cementmengsel.  Voeg dan geleidelijk water toe tot de gewenste
massa/dichtheid is bekomen.  Gebruik 1 L per zak cement van 25 kg.

•  Meng de mortel of voegspecie steeds krachtig en lang genoeg.

Wat heb ik nodig ?
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Reiniging

H2O

Verbruik

1 L
± 25 KG

cement

beschermt je woning.

HECHTINGSVERBETERAAR
Geeft mortel een uitzonderlijke hechtkracht
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Wil je meer info ?
Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via
België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of  verkoop-dhz@martensgroep.eu
Website: www.aquaplan.com
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