MORTELVERBETERAAR
Verbetert de verwerkbaarheid van mortel en beton
beschermt je woning.

PRODUCTFICHE

Productomschrijving
Mortelolie op basis van plantaardige harsen die de verwerkbaarheid
van alle mortel- en betonmengsels verbetert en zorgt voor een
smeuïge samenhang. Door het toevoegen van deze olie is er een
lager verbruik van het aanmaakwater wat de samenhang bevordert.
Het water zal zich niet ongewenst afscheiden van de nog niet verwerkte mortel of beton. Hierdoor vermindert de waterdoorlaatbaarheid en is de mortel of beton beter bestand tegen vorst en
dooi. Door het gebruik van de olie worden er luchtbellen aan
mortel of beton toegevoegd waardoor alle zandsoorten, hoe
scherp ook, even gemakkelijk verwerkt kunnen worden en een
volumewinst kan gerealiseerd worden.

Toepassing
Te gebruiken voor alle mortel- en betonmengsels die gebruikt worden voor diverse toepassingen.

Voordelen
❱ Vermindert de ontmenging
❱ Bevordert de verwerkbaarheid
❱ Verbetert de weerstand tegen vorst en dooi

Hoeveel product heb ik nodig ?
Gebruik 10 à 20 ml 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.

Materiaal
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MORTELVERBETERAAR
Verbetert de verwerkbaarheid van mortel en beton
beschermt je woning.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

Wat heb ik nodig ?
H2O

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?
• Maak de ondergrond eerst vrij van stof, vuil en losse delen.

Hoe gebruik ik het product ?
• Meng de benodigde hoeveelheid MORTELVERBETERAAR met het aanmaakwater en meng dit met het droge zand/cementmengsel a rato van :
- 20 ml per zak van 25 kg voor mortel
- 10 ml per zak van 25 kg voor beton

Wil je meer info ?
Verbruik

10à20ml
± 25 KG
cement
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Reiniging

H2O

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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