webercel superbond
Hoogperformante vulmortel

GEBRUIK
Toepassingsdomeinen
samenstellen van verticale prefab elementen, vullen van holle ruimten en openingen in funderingen, van naden en van deurkasten, en van electriciteitsen loodgietersgaten
Toegelaten ondergronden
beton en zuigende ondergronden zoals elementen uit keramische blokken en bakstenen

GEBRUIKSLIMIETEN
gebruik webercel superbond niet :
als constructieve toepassing
voor openingen breder en dieper dan ± 10 cm
op cellenbeton

GEBRUIKSVOORZORGEN
leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN
levensduur van het mengsel : ongeveer 2 uren
deze tijd kan verschillen afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid

PRESTATIES
Eigenschappen mortelspecie (gemiddelde waarden)
waterbehoefte : 19-21%, afh. van het mengapparaat
volumieke massa : 1850 kg/m³
Eigenschappen verharde mortel (gemiddelde waarde)
druksterkte : ≥ 15 N/mm² (EN 1015-11)
hechting : ≥ 0,5 N/mm² (EN 12004)
volumieke massa : 1920 kg/m³
deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf

VERBRUIK
ongeveer 0,7 kg per 1 liter volume te vullen

KLEUREN
grijs

BEWARING
18 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en vocht
Veiligheidsfiche
Veiligheidsfiche 1 - webercel superbond
Veiligheidsfiche 2 - webercel superbond
Veiligheidsfiche 3 - webercel superbond

GEREEDSCHAP
G4- of G5-pomp, traagdraaiende elektrische menger

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN
de ondergronden dienen zuiver, cohesief en geheel vrij van vet, olie, stof, verf en andere schadelijke stoffen nadelig voor de hechting te zijn
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verwijder losse delen
voor zuigende ondergronden : behandel de ondergrond met weberprim tac voor om een goede hechting te bekomen en een goed eindresultaat te
garanderen

TOEPASSINGSVOORWAARDEN
gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C
breng niet aan op bevroren of ontdooiende ondergronden, bij vorstrisico binnen de 24 uren, in volle zon of op warme ondergronden

AANBRENGEN
maak webercel superbond met een traagdraaiende elektrische menger, met 4,75 tot 5,25 liter zuiver water per zak van 25 kg aan

AANBEVELINGEN
werk met proper en roestvrij gereedschap (inox)
reinig het gebruikte gereedschap met water. Verharde mortel kan alleen mechanisch verwijderd worden

VERKOOPEENHEID
zak van 25 kg

20.02.2019

