MULTISPEED
Versneller van werking en verharding met
waterafstotend effect.
EIGENSCHAPPEN
-

Herleidt zoveel u wilt de verhardingstijd van cement.
Verhoogt de eindweerstanden (tot 30 %).
Verhoogt de resistenties tegen mechanische slijtage, tegen de aanval van chemische bestanddelen en
barre weersomstandigheden.
Krachtig waterafstotend middel.

TOEPASSINGSDOMEINEN
-

Dichtstoppingen van wateraanvoer, van scheuren.
Dringende herstellingen (wegen, industriële vloeren, daken ...).
Snelle bevestigingen en metselwerken.
Snelle aanhechting van vloeren.
Waterdichte schachtbekledingen (zwembaden enz... )
Deklagen in agressieve en/of vochtige omgevingen (slachthuizen, melkerijen, enz...)
Werkzaamheden in tunnels, galerijen, putten, kanalen, havens, dijken, reservoirs, sluizen, grachten,
kanalisaties, kamers, kuipen, tonnen, enz...
Heeft voordelen op het domein van de prefabricatie van trottoirtegels, kasseien, omlijstingen, afsluitingen, piketten, claustra’s, bakstenen, enz...
Als antivries in winterperiode

GEBRUIK
De MULTISPEED moet op voorhand verdund worden in het aanmaakwater vooraleer in de betonmolen of de
mixer gegoten te worden.
Bij koud weer moet de dosering die in de onderstaande tabel staat, verhoogd worden of het aanmaakwater
opgewarmd.
Men moet absoluut vermijden de mortel opnieuw door elkaar te halen en water toe te voegen in de loop van
de verharding. Om die reden zal men enkel de hoeveelheid mortel klaarmaken die gebruikt kan worden in de
bewerkbare periode die overeenkomt met de dosering van MULTISPEED.
Er zijn bijzondere gebruiksaanwijzingen betreffende de volgende domeinen :
Uitdroging door schachtbekleding en dichtstoppingen van wateraanvoeren
De realisatie van deklagen en waterdichte lagen, anti-olie, anti-zuren en anti-slijtage onder meer voor de voedingsindustrie.
Minimale dosering : 2 % van het gewicht van het cement als waterafstotend middel.
Zie de tabel met doseringen, het verbruik met begin en einde van verharding

KEUZE VAN HET CEMENT
De voorkeur geven aan kunstmatige Portland cementen. De types P40 en P50 zorgen voor de beste reactie
voor werkzaamheden met heel korte verharding.
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Voor de andere domeinen kunnen cementen PPZ 30 en uit hoogovens geschikt zijn.
Niet gebruiken met wit cement, gesmolten aluminiumcementen, noch met cementen uit hoogovens met sulfaat.
Om zich te vergewissen van de kwaliteit van het cement, volstaat het met zuivere cement en met zuivere
MULTISPEED, een mastiek klaar te maken, die ten laatste na 6 minuten hard moet zijn.

FYSISCHE & CHEMISCHE GEGEVENS
Vloeistof van groenachtige kleur, gemakkelijk oplosbaar in water.
Zichtbare dichtheid : 1,2 tot 1,25 kg/l
pH-waarde : ongeveer 2
Effect op de huid : bijtend, rubberen handschoenen dragen en indien mogelijk een beschermende bril; na het
werk en in geval van spatten overvloedig spoelen met proper water.
GEBRUIKSDUUR
Cement + zand

MULTISPEED + water

Bewerkbaarheid

Volume

Volume

Minuten

1+0

1+0
1 + 0,5
1+1

1
2
4

1+0
1+1
1+2
1+3
1+4

3
5
10
30
60

1+0
1+1
1+2
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5
5
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1+0
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5
10
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1+1
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15
45
90
150

1+1

1+1

1+2

1+3

OPSLAG
MULTISPEED bewaart onbeperkt, is niet ontvlambaar en bevriest maar vanaf -20°C, zonder nochtans na de
dooi zijn kwaliteiten te verliezen.
Verpakkingen in plastic materiaal of in glas gebruiken; metaal vermijden.

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSMAATREGELEN
Technische veiligheidsfiche beschikbaar op verzoek.

Deze technische gebruiksaanwijzing is het gevolg van onderzoek en veel ervaring. Toch kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden, want succes
wordt alleen verzekerd indien men rekening gehouden heeft met alle bijzonderheden van elk geval. Wij bevelen aan voorafgaandelijke proeven uit te
voeren om te bepalen of het product geschikt is voor de beoogde toepassing. UPDATE 06/1999
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