
Bohrlochschlämme
SPLETEN EN HOLTEN AFDICHTEN VIA BOORGATEN

VOORDELEN

- Minerale afdichtingsschlämme

- Zelfvloeiend

- Hoge drukvastheid en spanningsarm

- Binnen en buiten

- Minerale afdichtingsschlämme

- Zelfvloeiend

- Hoge drukvastheid en spanningsarm

- Binnen en buiten

PRODUCT

Bohrlochschlämme is speciaal ontwikkeld voor het vullen

van holten en spleten via boorgaten in horizontale

ondergronden. Tevens werkt Bohrlochschlämme als

activator voor Kiesey Horizontalstopp in de hiermee

gevulde holten en spleten. Aansluitend worden de

boorgaten met de Bohrlochschlämme afgedicht.

Bohrlochschlämme is een poedervormig, waterblokkerend,

hydraulisch afbindend verkiezelingssysteem met een hoog

aandeel aan alkalireactief kiezelzuur en metasilicaten.

TOEPASSING

Inzetbaar bij alle minerale bouwondergronden zoals

metselwerk, beton, steen en ook op rotsachtige

ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Potlife 1 uur

- Na menging met water zelfnivellerend

- Vorst- en dooizout bestendig

- Hydraulische afbinding

 

VERWERKING

Verwerkingstemperatuur: v.a. +5ºC. De minerale

ondergrond moet voldoende vast, zuigend en vrij zijn van

gips.

Verwerkingsstappen:

- Bohrlochschlämme met water mengen totdat er een

vloeibare consistentie ontstaat. Mengverhouding is ca. 3

kg poeder op 1 liter water.

- Het mengsel met behulp van een trechter eenvoudig via

de boorgaten in de holle ruimten gieten en vullen tot aan

de rand van de boorgaten.

- Belangrijk: Met geschikt gereedschap (bijv. een

bezemsteel of rondhout) opent men de boorgaten weer

tot op de bodem vóórdat Bohrlochschlämme is

afgebonden.

- Hierna onmiddellijk Kiesey Horizontalstopp  toepassen.

Zie desbetreffende TI bladen.

- De boorgaten aansluitend weer vullen met

Bohrlochschlämme.

- Stollingstijd ca 1,5 uur tot ca. 2 uur.

Aanvullende materialen: Kiesey Horizontalstopp

Verbruik: ca. 1,3 kg per liter holle ruimte.

Reiniging: gereedschappen met water. Uitgehard product

kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAGSTABILITEIT

Koel en droog opslaan. In ongeopende originele verpakking

ca 12 maanden houdbaar na productiedatum. Geopende

verpakking is beperkt houdbaar.

INFORMATIEAANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.
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TECHNISCHE KENMERKEN

Basis hydraulisch afbindend product

met hoog aandeel aan

alkalireactief kiezelzuur en

metasilicaten

Vorst- en dooizout

bestendig

ja

Verwerkingstemperatuur v.a. +5ºC

Mengverhouding ca. 7 á 8 liter op 25 kg

Bohrlochschlämme

Verpakking 25 kg zak

Artikelnummer 30126380

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.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


