Multifix
Rapide
Gebruiksklare snelcement.
BESCRIJVING
MULTIFIX RAPIDE is een grijs cementgebaseerd poeder dat na aanmaak met water een gebruiksklare snelverhardende dichtingsmortel vormt, bestemd voor dringende installatie-, reparatie-en dichtingswerken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN








Montagewerken, elektrische en sanitaire installatiewerken.
Dichtmetselen, waterlekken, stoppen van waterinsijpelingen.
Diverse herstellingen (bruggen, balken, leuningen, trappen enz.).
Vastmetselen en verankeringen.
Bevestiging van afsluitingen, palen, portalen, omheiningen enz.
Snelle bevestiging van reflekterende signalisatieborden.
Menigvuldige toepassingen in de prefabrikage.

EIGENSCHAPPEN
- MULTIFIX RAPIDE is snelafbindend en snelverhardend.
- Vermindert uitbloeiingen en verkleuringen.
- Vrij van chloriden en korrosie - aktiverende stoffen.
- Gebruik voor binnen en buiten.

TECHNISCHE GEGEVENS
Mechanische eigenschappen in N/mm².
Door toevoeging van grof Rijnzand in de verhouding van 1 volumedeel MULTIFIX RAPIDE op 1 tot 2 volumedelen zand, is het mogelijk om de bindingstijden te wijzigen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
Alle gezonde en draagkrachtige ondergronden zijn geschikt om een vaste en stevige aansluiting en verankering te verzekeren. Alle brokkelige en loszittende gedeelten worden zorgvuldig verwijderd.
De ondergrond wordt voorafgaandelijk uitvoerig met water bevochtigd.
Voor toepassing op gipsondergronden is het aan te raden ons te raadplegen.

VERWERKING
Mengen
Voeg MULTIFIX RAPIDE toe aan het aanmaakwater in een verhouding van 25 tot
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30 %, ofwel 250 tot 300 ml water per kg MULTIFIX RAPIDE.
Gezien de snelle binding is enkel een manuele menging mogelijk.
Aanbrengen

Druksterkte

Buigsterkte

10 minuten

3,3

0,5

30 minuten

6,4

1,9

60 minuten

8,2

2,0

1 dag

22,0

4,6

7 dagen

36,0

9,9

28 dagen

42,0

10,7

Telkens niet meer produkt (max 2,5 kg) aanmaken dan de hoeveelheid welke in maximaal 3 minuten kan verwerkt worden. Na deze tijdsduur begint het mengsel reeds af te binden en is bijgevolg voor verwerking niet
meer bruikbaar.Het einde der binding wordt na ongeveer 5 tot 10 minuten bekomen (bij 20°C).
Bij het afdichten van spuitende waterlekken verdient het aanbeveling de minimale waterhoeveelheid nodig
voor de aanmaak van MULTIFIX RAPIDE te gebruiken.
De mortel wordt in plastische konsistentie op de te herstellen plaats aangebracht en gedurende zijn warmteontwikkeling krachtig en blijvend ter plaatse gedrukt totdat een voldoende hardheid wordt verkregen.
MULTIFIX RAPIDE niet gebruiken bij een omgevings-en ondergrondtemperatuur lager dan 5 °C.

VERPAKKING EN OPSLAG
- Kunststofemmers van 5 en 15 kg.
- Papieren zakken van 25 kg.
- MULTIFIX RAPIDE is droog en in originele verpakking opgeslagen maximaal 6 maanden houdbaar.

GEZONHEID EN VEILIGHEID
MULTIFIX RAPIDE is een produkt op cementbasis en kan huid-en oogirritaties veroorzaken.
Draag daarom steeds handschoenen en een veiligheidsbril. Spoel ogen en huid na kontakt met het produkt
onmiddellijk en overvloedig met water. Raadpleeg bij aanhoudende irritatie een geneesheer.

Deze technische steekkaart is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoekingen. Niettemin is het ons niet mogelijk enige verantwoordelijkheid voor
de verkregen resultaten te aanvaarden, omdat wij geen invloed kunen uitoefenen op de bouwplaatsomstandigheden en de uitvoering van de werken.
Wij stellen daarom voor om voorafgaandelijke proeven uit te voeren, teneinde de geschiktheid van het produkt voor de beoogde toepassing na te gaan.
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