Technisch Informatieblad

Restauro TVP Tras-voorspritsmortel
Productnaam:
Restauro TVP Tras-voorspritsmortel
Samenstelling:
Hoogwaardige, fabrieksmatige, volgens WTA-Merkblad 2-2-91 samengestelde droge voorspritsmortel, mortelgroep CS-IV
volgens DIN EN 998-1, P-III volgens DIN 18550. Bindmiddelen, gebroken kalkzandsteen, korrelgrootte ca. 4 mm en cement
volgens DIN EN 197-1.
Eigenschappen:
Restauro TVP trasvoorspritsmortel is speciaal ontwikkeld als hoogsulfaatbestandige hechtbrug voor traskalk en
trascementpleisters. Restauro TVP is bestand tegen vocht en bouwschadelijke zouten, binnen en buiten inzetbaar.
Restauro TVP laat zich eenvoudig met de hand of machinaal verwerken.
Toepassing:
Restauro TVP trasvoorspritsmortel wordt toegepast op slecht zuigende, vochtige en/ of zoutbelaste ondergronden.
Restauro TVP kan zowel binnen als buiten toegepast worden. Door de grove samenstelling wordt er een hechtbrug
gecreëerd tussen ondergrond en pleister. Tevens garandeert Restauro TVP een gelijkmatige zuiging bij ondergronden van
verschillende bouwfysische aard.
Technische gegevens:
Gemeten volgens WTA-Merkblad 2-2-91 Saneerpleistersystemen. - Drukvastheid: > 15 N/mm². - Verwerkingstemperatuur:
+ 5°C - 30°C. - Leveringsvorm: poeder.
Voorbehandeling ondergrond:
De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vrij van vorst, stof en losse delen, bekistingsolie, sinterhuid of andere
verontreinigingen die de hechting nadeling kunnen beïnvloeden.
Verwerking:
Restauro TVP trasvoorspritsmortel bij handmatige verwerking, in de kuip strooien en mixen tot een klontvrije homogene
massa. Uitsluitend schoon leidingwater gebruiken. Restauro TVP kan zowel voldekkend als wratvormig aangebracht
worden. Restauro TVP tijdens de droging goed beschermen tegen weersinvloeden. Voor het aanbrengen van Restauro
TVP dient een droogtijd van 2 dagen in acht te worden genomen. Het bijmengen van toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet
verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van +5° C of boven 30°C en bij te verwachten vorst.
Verbruik:
Ca. 6,5 kg/m2 bij voldekkende toepassing.
Verpakking:
25kg/zak. Palletverpakking 1050kg (42 zakken x 25 kg).
Opslag:
12 maanden in gesloten verpakking, droog en vorstvrij.
Veiligheid:
Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van minerale pleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke
beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Restauro TVP trasvoorspritsmortel in contact komt met de ogen
deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.
Bijzonderheden:
In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden
worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij
garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband
met de toepassing ervan.
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