
Spezialschlämme 
AFDICHTING VAN BOUWWERKEN AAN DE NEGATIEVE ZIJDE

VOORDELEN

- Onderdeel van het Aquastoppsysteem

- Goede ondergrondhechting

- Extreem belastbaar, snel afbindend, vorst en

dooizoutbestendig

- Onderdeel van het Aquastoppsysteem

- Goede ondergrondhechting

- Extreem belastbaar, snel afbindend, vorst en

dooizoutbestendig

PRODUCT

Spezialschlämme is afgestemd op en onderdeel van het

speciale Spezialabdichtungssystem. Het systeem is een

afdichting tegen de schadelijke inwerking van niet drukkend

en van drukkend water met hoge belasting.

TOEPASSING

Met het Spezialabdichtungssystem Aquastopp kunnen alle

draagkrachtige, minerale, gipsvrije ondergronden worden

gecoat vanaf de van het water afgekeerde (negatieve) zijde.

Toepassingsgebieden: Het van binnen af coaten van

ondergrondse constructies of constructies onder water op

wanden en vloeren bijv. bij kelders, funderingen van kelders,

schachten, tunnels, stuwdammen, ondergrondse garages,

waterreservoirs.

EIGENSCHAPPEN

- Snel afbindend

- Vorst- en dooizout bestendig

VERWERKING

Verwerkingstemperatuur v.a. +5°C. Poeder aanmaken met

water tot een kwastbare massa. Verwerken met kwast of

blokkwast. Vóór aanbrengen van Spezialschlämme moet de

ondergrond nat worden gemaakt.

Ondergrond dient mineraal en vast te zijn. Tevens moet de

ondergrond zuigend zijn en vrij van gips. Als onderdeel van

het Aquastoppsysteem dient men 3 lagen Spezialschlämme

aan te brengen.

Verbruik: ca. 1,5 kg/m².

Aanvullende materialen: Puder-Ex, Isolier-Flüssig

Reiniging gereedschappen: vers product verwijderen met

water. Uitgehard product mechanisch verwijderen of met

Kalklöser.

OPSLAGSTABILITEIT

Koel en droog opslaan. In ongeopende, originele verpakking

ca.12 maanden houdbaar na productiedatum.

INFORMATIEAANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.
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TECHNISCHE KENMERKEN

Samenstelling poeder op cementbasis met

anorganische bindmiddelen

Basis speciaalcement

Afbindtijd tussen 7 en 21 minuten

Beloopbaar na 1 dag

Belastbaar na 3 dagen

Drukvastheid ca. 35 N/mm²

Vorst- en

dooizoutbestendig

ja

Geleidend nee

Verpakking 5 kg emmer, 15 kg emmer

Artikelnummer 5 kg : 30603666

15kg: 30126580

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


