
 Van Goor Bouwchemie BV  
  
  TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. C04A  
                    VGB-SPERRMORTEL 

                    ( Asocrete M30 )  
                                                                                                                                

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan  aan dit technisch 
merkblad geen rechten worden ontleend.   

 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op 
aanvraag toe.  
Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid. 

Bladnr 1 

 

Algemeen SPERRMORTEL M30 is een sulfaatbestendige afdichtingsmortel op basis 
van kunstharsveredelde droge mortel met Portland-cement en natuurlijke, 
minerale toeslagstoffen, geschikte voor ( holle - ) kim mortel. 
Reparatie- en uitvlakmortel tot 30 mm voor wand- en vloervlakken. 
 

  Voor het afdichten met zeer goede hechteigenschappen.  
  Waterdicht met behoud van waterdampdoorlaatbaarheid.  
  Snelle afbinding, daardoor snelle afwerking mogelijk 

 

Toepassing VGB-SPERRMORTEL M30 is te gebruiken als waterdichte laag voor aansluit- en 
stootvoegen, wand/vloer aansluiting (kim), voegen en stabiele scheuren bij nieuw 
en bestaande bouw, laagdikte is mogelijk van 3-30 mm.  
De voorbereide schone ondergrond met VGB Dichtschlamme ( Aquafin 1K)  
voorpappen en nat-in-nat een holle kim met ASOCRET-M30 aanleggen, hierbij 
een min. 4 cm grote uitloopmaat aanhouden.  
Hogere temperaturen versnellen, lagere temperaturen 

  vertragen de uitharding. 
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Ondergrond VGB-SPERRMORTEL M30 alleen toepassen op een gezonde, droge en 

aanwijzing  stof en vetvrije ondergrond.  

 

Verwerking: In een schone mengemmer al naar gelang de gewenste consistentiec 
  ca.4,5–5,25 l schoon water vullen en grondig mengen  (mixer met ca.300–700 

rpm). Zoveel mortel toevoegen tot een klontenvrije, standvaste, smeuige en 
pasteuze mortel ontstaat. De mengtijd bedraagt ca. 2–3 minuten. 

  Ingeval van afdichtingswerkzaamheden in combinatie met het VGB-  
  HARDINGSVLOEISTOF systeem, nieuwbouw resp. kelderafdichting  
  binnenzijde, de kim voornatten.  
 

Vervolgens de VGB-HARDINGSVLOEISTOF en VGB-AFDICHTINGSMORTEL 
nat in nat aanbrengen en de kim voorzien van een schuine hoek met  
VGB-SPERRMORTEL (zie voor een uitgebreide verwerking de merkbladen van 
bovenstaande producten).  

Basisgrondstof speciaal cement, additieven en zand 

Soortelijk massa ca.1,6 kg/ltr 

Minimale verwerkingstemp. + 8 graden Celsius 

Aanmaakvloeistof Water of VGB Acrylemulsie  

Hoeveelheid water 
aanmaak 

ca. 4,50–5,25 l / 25 kg 

Verwerkingstijd  3 uur 

Kleur Cementgrijs 

Druksterkte 28 dagen ca. 24 N/mm2. 

Verpakking Plastic zak à 25 kg. 
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Bladnr 2 

 

De kim zelf aan de oppervlakte afgladden, wel erop toezien dat dit niet te glad 
wordt. Verse niet uitgeharde mortel tegen regen en vorst beschermen. 

   

Verbruik voor afdichten 16 kg p/m² /  vloer-wand aansluiting 2 kg p/m² 
 

Verpakking 25 kg   
   

 

   


