
KSE-Vulstof BKSE-Vulstof B
Vulstof voor het Remmers KSE-modulesysteem

KleurKleur LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 100 36

VPEVPE 2 kg2 kg 25 kg25 kg

Verpakkingstype papieren zak papieren zak

Verpakkingscode 02 25

art.nr.art.nr.

wit (eigen kleur) 0572 ◼ ◼

VerbruikVerbruik Afhankelijk van de toepassing

ToepassingToepassing Het maken van KSE-gebonden kwartszand slurry■
Opvulmassa■
Kit- en kwastmortel■

Technische gegevensTechnische gegevens

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

Schudmaat (DIN 52110) ong. 0,8 kg/ltr

Aanzuigdichtheid (DIN ISO
787/11)

ong. 0,8 kg/ltr

Samenstelling ong. 99 massa-% kwarts

Kleur wit

Extra informatieExtra informatie Technischer Leitfaden KSE-Modul-SystemTechnischer Leitfaden KSE-Modul-System

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

KSE 500 STE KSE 500 STE (0713)(0713)

KSE-Vulstof A KSE-Vulstof A (0571)(0571)

Kwartszand F 36 Kwartszand F 36 (0570)(0570)

VerwerkingVerwerking Voorbeeld recepturen en verwerking vindt u in de technische leidraad van de KSE-module.

OpmerkingOpmerking Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden
overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid

Technisch merkbladTechnisch merkblad
Artikelnummer 0572
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http://qr.remmers.com/p/0713
http://qr.remmers.com/p/0571
http://qr.remmers.com/p/0570


Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In ongeopende zak, koel en droog opgeslagen ten minste 12 maand.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

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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