
TECHNIS C560 RAPID
SNELDROGENDE KANT EN KLARE MORTEL VOOR DEKVLOEREN

VOORDELEN

- gebruiks klaar

- gemakkelijk te verwerken

- snel afwerkbaar

- voor binnen en buiten

- geschikt voor hellende vlakken

- perfecte eindafwerking
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PRODUCT

TECHNIS C560 RAPID is een kant-en-klare, sneldrogende,

voorgemengde mortel voor het realiseren van een

hechtende of zwevende dekvloer. Op de dekvloer kan men

volgende vloerbekledingen verlijmen: tegels, PVC, linoleum,

vasttapijt, parket, vloercoating. Ook geschikt voor het

maken van hellingen en afschotten.

TOEPASSINGEN

TECHNIS C560 RAPID kan worden toegepast op

cementdekvloeren, prefab beton, tegelvloeren. Het kan

worden afgewerkt met een directe verlijming van tegels en

parket. Ook kan het na egalisatie worden afgewerkt met

tapijt, PVC, rubber, linoleum of vloercoating. Het is geschikt

voor binnen en buiten toepassing.

TECHNIS C560 RAPID is geschikt voor toepassing op

verwarmde vloeren. Breng de mortel echter nooit aan op

vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de

vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een

neutrale ondergrond temperatuur bereikt is. Start de

vloerverwarming pas op, 3 dagen na volledige afwerking

van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure

van de fabrikant.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden moeten volgens DIN 18365 voorbereid zijn

en dienen voldoende vormstabiel, druk- en trekvast, vrij van

krimp en/of uitzetting, duurzaam droog en vrij te zijn van

vuil, scheidings-middelen en scheuren Ondergronden

moeten altijd voldoen aan de geldende voorschriften.

Verwerking

Plaats voor toepassing een randstrook op de benodigde

plaatsen.

Meng vervolgens met een aangepaste mixer of

betonmolen, 1 zak TECHNIS C560 RAPID met 2,0 à 2,1 liter

schoon koud water. Gezien de snelle uitharding van het

product is het zeer belangrijk om regelmatig na te gaan of

de menger of betonmolen niet blokkeert tijdens de

aanmaak. 

Afwerking

De aangebrachte natte mortel goed verdichten uitvlakken

met een drijfrij. Zorg er voor dat er niet meer mortel wordt

aangemaakt dan binnen de verwerkingstijd verwerkt kan

worden. Respecteer bestaande dillatatie's en breng deze zo

nodig extra aan.

Zorg er voor dat de aangebrachte mortel, niet te snel droogt

en voorkom tocht en direct zonlicht. De laag is bij een

restyvocht gehalte van 2%CM reeds geschikt om parket te

leggen en 2,5%CM voor soepele vloerbekleding en tegels.
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OPMERKINGEN 

- TECHNIS C560 RAPID niet mengen met cement of zand.

Geen water toevoegen tijdens de uitharding.

- Bij een hechtende dekvloer steeds een aanhechtingslaag

of primer aanbrengen op de ondergrond.

- Bij twijfel over de ondergrond, kunnen wij u altijd ter

plaatse gepast adviseren.  Tijdens droging dient tocht en

direct zonlicht vermeden te worden.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd,

uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden

verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

TECHNIS C560 RAPID is houdbaar tot 6 maanden na

productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele

verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht

en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en

het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie. 

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op

bostiksds.thewercs.com

Verpakking     Artikelnummer    EAN code

Zak á 25 kg. 30615676    3549212484835

Technische kenmerken

Basis Kant en klaar mengsel

Kleur grijs

Laagdikte van 35 tot 80 mm

Verwerkingstemperatuur +5°C  tot +25°C

Beloopbaar ca. 2 à 3 uur

Verwerkingstijd ca. 45 min.

Verbruik ca. 2 kg/m²/mm laagdikte

Druksterkte C60

Buigsterkte F7

Afwerking tegels ca. 2 à 3 uur

vloerbekleding ca. 6 uur

vloercoating ca. 12 uur

parket ca. 24 uur

egaliseren ca. 6 uur

Pallet 42 zakken à 25 kg

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en
65% RV.

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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