ECOPLAST
Luchtinbrenger - plastificeerder
stabilisator van verse mortel.
EIGENSCHAPPEN
ECOPLAST is een toevoegsel voor mortel en beton dat het gebruik in aanzienlijke mate vergemakkelijkt,
dankzij zijn plastificerende werking.
De met ECOPLAST gemaakte mortel verhindert de infiltratie van water en de absorptie van de vochtigheid
door het metselwerk. Een buitenlaag is beter bestand tegen de vorst dankzij de talrijke microbelletjes lucht die
door ECOPLAST in de mortel of het beton ingevoerd worden.

TOEPASSINGSDOMEINEN
ECOPLAST is bijzonder geschikt voor mortels van metselwerk, in geval van gebruik van ruw zand.
ECOPLAST is een mortelstabilisator; inderdaad: de met ECOPLAST gemaakte mortel valt niet uiteen, noch
tijdens het vervoer, noch tijdens het aanbrengen ervan; zijn consistentie is altijd soepel.
ECOPLAST verhoogt in sterke mate de aanhechting van de mortel aan de drager.
Hij voorkomt het uitzweten en muuruitslag (het pas gemaakte metselwerk beschermen met stevig vastgemaakt
plastic).

VERBRUIK
0,05 tot 0,1 % van het gewicht van het cement of 50 cc max per zak cement van 50 kg, toe te voegen aan het
aanmaakwater van de mortel.
0,2 % van het gewicht van het cement voor de vervaardiging van beton.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Zichtbare dichtheid : ong. 1.06 kg/l
Kleur en uitzicht : donkerbruine vloeistof
pH-waarde : ong. 11.5

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSMAATREGELEN
Rubberen handschoenen dragen indien mogelijk en zich na het werk en in geval van spatten overvloedig met
water afspoelen.

VERPAKKING & OPSLAG
Plastic bussen van 5, 11 en 33 kg.
Metalen vaten van 200 kg, cubitainer van 1000 kg.
Vorst tast het product niet aan, het volstaat langzaam te schudden om het opnieuw homogeen te maken.

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 08/2001
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