GROUTEX
Fill-IN

®

Thixotroop voeg en reparatiemortel.
BESCHRIJVING
Is een gecompenseerde vulmortel op cementbasis. Is ideaal om daar te gebruiken, waar geen gekisting
kan en behoeft te worden gebruikt. Wordt aangemaakt en kan eenvoudig met sabel of mecanisch worden
aangebracht.
Heeft een kleefkracht van ca 2N/mm² op ruwe beton.
Is bestand tegen vorst en pekel. Heeft een waterdoordringbaarheid < 1mm bij een druk van 10 bar.
Bevat geen chloriden, geen aluminium-cement en geen corrosieverwekkende stoffen.
Kan ook gebruikt worden om betonwanden en vloeren te repareren.
Bevat hoog kwaliteit polymeren.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Voegen tussen prefabbeton elementen zonder beweging.
Reparatiemortel voor vertikale en horizonale beton oppervlakkte.
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TECHNISCHE GEGEVENS
GROUTEX FILL-IN
GROUTEX FILL-IN
Extra-fijn
fijn
Weerstanden (N/mm²)

- met 16% water bij 20°C
Druksterkte na 24 uur.
na 28 dagen.

15
60

20
70

Buigtreksterke na 24 uur.
na 28 dagen.

4
9

5
11

15,5 cm

16 cm

120’
180’

120’
18’

1900 kg

1950 kg

Vlooiemaat op de schudtafel bij t 5’
Verwerkinstijd - begin
- eind
Verbruik / m³
Hechting op ruwe beton

> 2 N/mm²

Verspaanbaarheid

30 min. aan 20°C

FYSISCHE EIGENSHAPPEN
Aspekt :		

grijs pulver.

Samestelling :

cementkwars en hulpstoffen in een kompoment geleverd.

Type :			
			

extra-fijn (korrelgrote van 0 - 0,3 mm).
fijn (korrelgrote van 0 - 1 mm).

Kleur :			

standard zeer hellgrijs. Kan geleverd worden met een donkelere cement.

VERWERKINGVOORSCHRIFT
Voobereiding
Oppervlakte moet schoon zijn, verwijder losse stukken beton, vuil, cementhuid, olie- en vetresten.
Indien mogelijk het betonoppervlak ruw en nat maken, het water wat is blijven staan verwijderen.

Mengen
GROUTEX FILL-IN in eht algemeen in de meeste typen mengers gemengd worden, toch wij geven de
voorkeeur aan een dwangmenger. Vul de menger met de totale hoeveelheid benodigde water (het liefst
leidingwater) voeg de mortel toe en laat de mortel afhandelijk van het type mengong 3 minuten mengen,
totdat een homogeen, glad en klontvrij mengsel is verkregen.
Bij een hog buiten luchttemperatuur kan de benodigde hoeveelheid water wat groter zijn.

Aanbregen
Door de middel met, troffel, sabel of mecanisch geponpeerd en injekteerd.
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Nabehandeling
Het te snel uitdrogen door wind en zon moet voorkoment worden. Morteloppervlak afdekken met plastic
folie, natte zakken of behandelen met curing-compound.
Andere typen : voor kleus aanpassing met de beton
kan met andere cementen gefabriceerd worden.

VERPAKKING
Papieren zakken van 25 kg. Paletten van
1200 kg (48x25 kg).
In originele verpoakking en droog gestockeerd
is GROUTEX FILL-IN ca. 1 jaar houdbaar.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
GROUTEX FILL-IN is een produckt op cementbasis en kan huid-en oorgirritaties veroorzaken.
Draag daarom steeds handschoenen en een veiligheidsbril. Spoel ogen en huid na kontakt met het
produkt onmiddelijkl en overvloedig met water. Bij aanhoudende irritatie raadpleeg bij aanhoudende
irritatie en geneesheer.

Diese technischen Angaben sind das Ergebniss von Forschungen und einer langen Erfahrung. Wir übernehmen dadurch jedoch keine Verantwortung,
den der Erfolg ist stets fallbedingt. Wir empfehlen Vortests, um zu überprüfen, ob das Produkt sich für die gedachte Anwendung eignet. UPDATE
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