
ZM EX 
- Estrix -
Verbeteren van dekvloeren/chape, plastificeerder en vorming van poriën

Leverbaar
Aantal per pallet 288 84 24

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 1 kg1 kg 5 kg5 kg 30 kg30 kg

Verpakkingstype plastic can plastic can plastic can

Verpakkingscode 01 05 30

art.nr.art.nr.

0910 ◼ ◼ ◼

Verbruik Ca. 1,5 kg / m³ dekvloer/chape mortel, ca. 20 g / m² per cm dikte.
Dosering: 1:100 in water

Toepassing Cementdekvloeren/chape■
Zwevende en vastliggende dekvloeren/chape■

Eigenschappen Vermindert toevoeging van water■
Verkort de wachttijd tot afgewerkt kan worden■
Vergemakkelijkt de verwerking■

Technische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Halogeengehalte ≤ 0,1 M-%

Dichtheid (20 °C) Ca. 1,03 g/cm³

Karakter Vloeibaar

pH-Waarde Ca. 8

Kleur Kleurloos tot geelachtig

Verwerking Voeg het product toe aan het water.

Applicatie Om de exacte extra hoeveelheid te bepalen, moet vóór gebruik een geschiktheidstest in overeenstemming met DIN
EN 206-1 in combinatie met DIN 1045-2 worden uitgevoerd.

Opmerking Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Gereedschap / reiniging Doseerhulpmateriaal

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

Veiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste
veiligheidsinformatiebladen.
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Afval Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende
voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval
afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de
nieuwste ontwikkelingen en
verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze
invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad
geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag
dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren
uitsluitend onder deze voorwaarden.
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