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VGB-RESTAURATIEMORTEL
Algemeen

VGB-RESTAURATIEMORTEL is een droge mortel op minerale basis zonder
toevoeging van kunststoffen.
Voor het bepalen van de juiste kleur, een stuk steen als monster
opsturen.

Toepassing

VGB-RESTAURATIEMORTEL wordt voor het repareren en saneren van
beschadigde stenen (kalkzandsteen, baksteen e.d.) bij bovengrondse
werken gebruikt.

Technische
Specificaties

Soortelijk massa
Druksterkte
Hechttreksterkte
Krimp DIN 52450

ca.1,7 kg/ltr
28 dagen < 13 N/mm²
28 dagen < 1 N/mm²
Na 7 dagen ca -0.3mm/m.
Na 28 dagen ca -0,7mm/m.

Verwerking

De te repareren plaatsen moeten rechthoekig uitgehakt en of uitgezaagd
worden. Slechte delen tot op de gezonde steen verwijderen, minimale
diepte 2 cm. Randen mogen nooit op nul uitlopen, moeten rechthoekig zijn en
minimaal een diepte van 1 cm hebben.
Voor het opbrengen van de VGB-RESTAURATIEMORTEL verdient de voorkeur
het te behandelen oppervlak goed schoon te maken, eventueel met
perslucht schoonblazen. De goed voorbewerkte plaatsen worden nadat ze
zijn natgemaakt,ingepapt met VGB-RESTAURATIEMORTEL.
In deze natte grondeerlaag wordt dan direkt de VGB-RESTAURATIEMORTEL in
een plastische samenstelling aangebracht (ca. 750cc water op 5 kg mortel).
Ca. 1-2 mm dikker dan de uiteindelijke oppervlakte. Nadat de
VGB-RESTAURATIEMORTEL begint aan te trekken, wordt deze met een spaan
zorgvuldig nabewerkt.
De afbindtijd van de VGB-RESTAURATIEMORTEL vooral bij warm weer en een
matige tot harde wind in de gaten houden. Afhankelijk van deze
omstandigheden moet na het beëindigen van de reparatie, deze plaats 4
dagen minimaal 2 maal per dag nat worden gehouden.

Verbruik

2,7 kg voor 1 liter op te vullen ruimte.

Verpakking

30 kg emmer.

.

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.
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