Elastone
MORTEL VERBETERAAR

ELASTONE
Verbetert de hechting.
Bevordert de elasticiteit.
Vermindert het gevaar op scheurvorming.
Voorkomt een te snelle afbinding bij verse mortels.
PRODUCT
Elastone is een universele toeslagstof op kunstharsbasis ter
verbetering van cementgebonden bouwstoffen.
TOEPASSINGEN
Als verbeteringsmiddel voor voegmortels die worden
toegepast bij het voegen van steenstrips.
VERWERKING
Ondergrond: De ondergrond moet vast, droog en vrij van
verontreinigingen en scheidingslagen zijn. De vastheid van
de ondergrond moet aan de verwachtende belasting
voldoen. Noodzakelijke ondergrondvoorbehandelingen
zoals stofvrij maken dienen evt. uitgevoerd te worden.
Verwerking: Bij het toepassen van Elastone dienen de
verwerkingsvoorschriften van de gebruikte voegmortel in
acht te worden genomen. Elastone niet bij temperaturen
onder +5°C en bij sterke wind- en warmteontwikkeling
verwerken.
Elastone in verhouding 1 : 3 met water verdunnen. Dit
mengvloeistof met droge mortel (volgens voorschrift)
aanmaken. De mortel aanbrengen en verdichten.
Voegen en verdichten: Een betere verdichting heeft een
positief effect op de voeghardheid en kan worden
verkregen door de voegspecie ‘drukkend’ en niet ‘vegend’
aan te brengen.
Zie CUR aanbeveling 61 “Het voegen en hydrofoberen van
metselwerk” voor een uitgebreide omschrijving in
hoofdstuk 9.8 en 9.9.
Nabehandeling: Voorkom vochttransport in vers voegwerk.
Breng hemelwaterafvoer vroegtijdig aan en gebruik waar
nodig steigerkappen en/of steigergaas.
Bescherm de voegspecie tegen te snel uitdrogen door
regelmatig te bevochtigen (nevelen zodat het water wordt
geabsorbeerd). Bescherm het voegwerk tegen vorst tot
voldoende sterkte is bereikt.
Opmerking: Neem contact op met voegmortel leverancier
of Elastone toegevoegd mag worden aan de voegmortel. Bij
teveel plastificeerders kunnen de eigenschappen van de
voegmortel afwijken.

Mengverhouding Elastone : water gewichtsdelen
Toevoeging voor mortels 1 : 3
Verbruik Elastone: Toevoeging voor mortels: ca. 35 kg/m³
Reinigen van het gereedschap: Direct na gebruik met water
reinigen.
OPSLAG EN STABILITEIT
Koel en droog. 12 maanden houdbaar.
Vorstvrij bewaren.
INFORMATIE AANVRAAG:
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.

Technische kenmerken
Basis

gemodificeerde
kunstharsdispersie

Consistentie

vloeibaar

Soortelijk gewicht
(dichtheid)

1,1 g/ml

Vaste stofgehalte

ca. 40%

Verwerkingstemperatuur

+5°C tot +25°C

Vorstbestendigheid

tot –5°C

Giscode

D1

Artikelnummer

30608371

EAN code

8713572031601

Kleur

wit

Verpakking

5 kg jerrycan

Pallet

60
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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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