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Stucco W-110
CEMENTAIRE REPARATIE MORTEL

VOORDELEN

- Spanningsarm

- Krimpvrij

- Zeer goede hechting

- Zeer goed schuurbaar

- Licht en soepel te verwerken

- Spanningsarm

- Krimpvrij

- Zeer goede hechting

- Zeer goed schuurbaar

- Licht en soepel te verwerken

PRODUCT

Stucco W-110 is een witte pleistermassa op basis van

kunsthars gemodificeerd witte cement.

TOEPASSINGEN

Stucco W-110 is uiterst geschikt voor het pleisteren van

wanden en oppervlakken op het gebied van renovering en

sanering.

Stucco W-110 is uitstekend schuurbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Witte uitvlakmortel

- Licht verwerkbaar

- Makkelijk glad te pleisteren

- Zeer goed schuurbaar

- Hydraulisch afbindend

- Voor binnen

VERWERKING

Ondergrond: Ondergrond moet droog, vast, draagkrachtig

en vrij van stof, vuil en andere scheidende lagen zijn. Lagen

die de hechting negatief kunnen beinvloeden dienen

verwijderd te worden.

Sterk zuigende, poreuze ondergronden en

gipsondergronden voorstrijken met Ardagrip Classic.

Mengen: Stucco W-110 wordt met schoon leidingwater in

een schone kuip klontvrij gemengd. Voor 20 kg poeder

wordt ca. 9 liter water gebruikt. Voor het mengen wordt

een mixer geadviseerd. Aangemaakte mortel klontvrij

mixen, na een rijptijd van 3 minuten nogmaals kort

doormengen. De massa is ca. 30 minuten bij +20 °C

verwerkbaar en kan meteen in de gewenste laagdikte op de

ondergrond worden aangebracht. 

Na ca. 1 uur is de mortellaag dusdanig afgebonden dat een

verdere bewerking zoals schuren of egaliseren mogelijk is.

Na ca. 24 uur is verdere bewerking mogelijk zoals behang,

sierpleister en andere afwerkingen (mits <10 mm laagdikte).

Afgebonden pleisterlagen moeten tegen een te snelle

droging door bijv. zonlicht, tocht of hoge temperaturen

worden beschermd.
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OPMERKING:

Technische kenmerken zijn gemeten bij 20°C en 50% RV.

Lagere temperaturen vertragen en hogere temperaturen

versnellen de afbindtijd. Het product bevat cement, en

reageert alkalisch. Daarom de huid en de ogen beschermen.

Bij contact grondig met water spoelen.

GISCODE ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm.

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog en vorstvrij. 6 maanden houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

Technische kenmerken

Product uitvlakmortel op cement-basis

met kunststofadditieven

Laagdikte tot 10 mm

Verwerkingstijd ca. 30 minuten bij 20  °C

Mengverhouding ca. 9 liter water bij 20 kg

poeder

Verbruik ca. 1,1kg/mm/m2

Gewicht gebruiksklare

mortel

1,5 kg/ltr

Droogtijd van 10 mm 24 uur

pH-waarde ca. 11

Kleur wit

Verpakking 20 kg

Pallet 42 stuks

Art. nr. 30610182

EAN 8713572039652

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.
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