
Spritzbewurf WTA
RESTAURATIE VAN METSELWERK

VOORDELEN

- Minerale berapingsmortel als hechtbrug met sterke

hechting, ook op moeilijke ondergronden.

- Voor binnen en buiten.

- Voldoet aan WTA-informatieblad 2-2-91 / 2-9-04.
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TOEPASSING

Spritzbewurf WTA is de ideale drager voor pleisters voor

minerale ondergronden, die na het uitharden een vaste

verbinding met goede hechting tussen de ondergrond en de

volgende pleisterlaag verschaft. Spritzbewurf WTA is vooral

geschikt als hechtbrug voor een volgende laag Sanierputz

WTA voor binnen en buiten. Hecht uitstekend op mineralen

ondergronden, en vormt op zijn beurt weer een

absorberende ondergrond voor hierna aangebrachte

pleistermortel (bijv. Sanierputz of tras-cementmortel). Op

gladde, niet absorberende en gecarboniseerde of

verweerde ondergronden kan de hechting door verbetering

met Haftemulsion Konzentrat verder worden

geoptimaliseerd. Na het drogen is de Spritzbewurf WTA

vorst- en strooizoutbestendig.

TOESTAND VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet mineraal, draagkrachtig en vrij van

gips en enige scheidingslagen, zoals bitumen, oliën, stof,

verf enz. zijn. Verwijder loszittende delen indien mogelijk

droog; voer voorkomend puin af. Hak oude pleister tot

ongeveer 80 cm buiten de rand van de vochtigheid weg.

Krab verweerde voegen in het metselwerk ongeveer 2-3 cm

diep uit. Vervang beschadigde stenen. Reinig metselwerk

met perslucht of staalborstel grondig en laat het drogen.

Een goede hechting aan de ondergrond moet zijn verzekerd.

Om doorslag van zout te voorkomen moet puin in de

nabijheid van het te restaureren object dagelijks worden

afgevoerd. Bij door zout belaste ondergronden bevelen wij

een behandeling met Antisulfat als aanvullende maatregel

aan. De ondergrond moet met water worden verzadigd. Het

natmaken moet tijdig worden gedaan, zodat het oppervlak

op het moment van verwerking licht vochtig is.

 

VERWERKING

Giet het water in een schone kuip, voeg de Spritzbewurf

WTA toe en meng met de hand, in een mortelkuip met

langzaam draaiende menger of met een

handelsgebruikelijke mengmachine (mengtijd ongeveer 3

minuten) tot de gebruikelijke consistentie van de beraping.

Spritzbewurf WTA is ruw aan het oppervlak, en moet

uitgestulpt en niet volledig dekkend (dekking ongeveer

50 %) worden uitgevoerd. Het materiaal moet voor het

begin van het uitharden zijn verwerkt.

Materiaal dat al is gebonden mag niet meer worden

gemengd. Bescherm vers aangebrachte Spritzbewurf WTA

tegen te snelle uitdroging, vooral buiten tegen zonlicht en

wind, binnen tegen tocht en thermische belasting, alsmede

tegen vorst. Spritzbewurf WTA is niet geschikt voor het

gelijkmaken van oneffenheden.

Verbruik: Ongeveer 5 kg per m² pleisteroppervlak. 25 kg

Spritzbewurf WTA levert ongeveer 16 l verse mortel op.

Volgende bewerkingen: De daarop volgende pleisterlaag

met bijvoorbeeld Sanierputz WTA moet, indien mogelijk, na

24 tot 48 uur worden aangebracht, om

hechtingsproblemen door sinteren uit te sluiten.

Reiniging: Reinig gereedschap en vervuilde plaatsen

onmiddellijk met water. In volledig gedroogde toestand kan

beraping uitsluitend nog mechanisch of met Kalklöser

worden verwijderd.

Opslag: Koel en droog. In de originele verpakking ongeveer 9

maanden houdbaar.

Leveringsvorm: Zak van 25 kg

Beschermende maatregelen: Bevat cement; reageert

alkalisch met water. Irritatie van de huid en ogen is mogelijk.

Neem de gevarenaanduidingen en richtlijnen voor de

veiligheid op de verpakking en in de veiligheidsbladen in

acht.

Aanwijzing: Giscode ZP 1
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Technische gegevens: 

Mortelgroep GP CS IV volgens DIN EN 998-1

(P III volgens DIN V 18550)

Samenstelling Samenstelling: volgens DIN EN

13139, cement volgens DIN EN

197-1, chromaatarm volgens

EU-VO 1907/2006 (REACH).

Korrelgrootte 0 – 4 mm

Druksterkte > 6,0 N/mm²

Diepte binnendringend

water

> 5 mm na 1 uur, > 20 mm na 24

uur

μ-waarde < 15

Verwerkingstemperatuur > + 5° C

verwerkingstijd tot ca. 1 uur bij +20 °C

Benodigde hoeveelheid

water

ca. 3,5 – 4,0 l per 25 kg (Vervang

indien nodig ongeveer 30% van

het water door Haftemulsion -

Konzentrat)

Kleur lichtgrijs

Artikelcode 30126440

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 6244 244
 +32 (0)9 255 1717


