Handleiding – waterproof uitvlakmortel met gaas

Beton Cire Nederland

Wanneer past u de waterproof uitvlakmortel met gaas toe :

•

Als u een oneffen ondergrond heeft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tegels of een
(ruwe) zandcement of betonnen afwerkvloer – met of zonder vloerverwarming.
De waterproof uitvlakmortel met gaas zorgt voor een egale zuiging over het gehele
oppervlak en een stevige basis om uw beton cire op aan te brengen.

Wat zit er allemaal in mijn pakket :

•

Elastic B - vloeistof (10 liter) * voor universeel of verticaal gebruik

•

Mr Elastic – mortel (25 kg.)

•

Gaas / vezeldoek op rol

(*) Alle vloeistoffen voor gebruik goed schudden !
Let op: controleer het pakket op juiste hoeveelheden, de dikte van het materiaal en de
volledigheid van alle bestanddelen. Klopt er iets niet? Neem contact met ons op !

Wat heb ik nodig :

•

Digitale weegschaal

•

Schuimrollertje voor beton cire primer

•

Mortelmixer geschikt voor een accuboormachine

•

Schuurpapier voor schuurmachine (korrel 80)

•

Flexibele spaan / spackmes

•

Eventueel hoekspanen

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij zijn bereikbaar via telefoon: 0182-522555
WhatsApp: 06-46955408 of stuur een e -mail naar: info@betoncirenederland.nl
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Hoe breng ik het aan :

STAP

1 – V OORBEREI DING

Zorg ervoor dat de ondergrond droog, stof - en vetvrij is.
Let op: past u de uitvlakmortel toe in een vochtige ruimte (bijvoorbeeld uw douche)
Past u dan altijd eerst de kimband en hierna de beton cire primer (stap 2) toe!

STAP

2 – AANBRENGEN VAN D E BETON CIRE PRIMER

Pas met een schuimrollertje de beton cire primer toe.
Op extreem zuigende ondergronden dient u de primer tweemaal aan te brengen.

Droogtijd per laag: ca. 3 uur

VARIANT A: UNIVERSAL – GESCHIKT VOOR HORIZONTAAL ÉN VERTICAAL GEBRUIK

STAP

3 A : HET MENGEN VA N D E UITVLAKMORTEL ( UNIVERSAL )

Verbruik uitvlakmortel – onderstaande hoeveelheden nauwkeurig afwegen op de
weegschaal:
•

Let op: meng nooit meer dan u in 1 uur kunt verwerken.
Mengverhouding poeder : vloeistof = 2 kg : 1 liter. Wij raden aan om maximaal 8 kg
Mr Elastic – mortel met 4 liter Elastic B – vloeistof per keer te mengen.

Breng met een (flexibele) spaan een laagje aan van maximaal 1,5 mm. dikte in banen
van ca. 1 meter breed. Dit is gelijk aan de breedte van het gaas. Druk het gaas
voorzichtig in de gesmeerde laag en strijk deze hie rna glad met de spaan.

Droogtijd: ca. 12 uur

STAP

4 A : AFWERKEN VAN DE U ITVLAKMORTEL ( UNIVERSEEL )

Eventuele oneffenheden kunnen machinaal worden geschuurd. Gebruik hiervoor korrel
80 en bij voorkeur in een lichte (niet -rode) kleur. Na het (eventueel) gladschuren van
de uitvlakmortel kunt u starten met het aanbrengen van de beton cire basislaag.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij zijn bereikbaar via telefoon: 0182-522555
WhatsApp: 06-46955408 of stuur een e -mail naar: info@betoncirenederland.nl
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VARIANT B: VERTICAL – ENKEL GESCHIKT VOOR VERTICAAL GEBRUIK

STAP

3 B : HET MENGEN VAN D E UITVLAKMORTEL ( VERTICAL )

Verbruik uitvlakmortel – onderstaande hoeveelheden nauwkeurig afwegen op de
weegschaal:
•

Let op: meng nooit meer dan u in 1 uur kunt verwerken.
Mengverhouding poeder : vloeistof = 2 kg : 1 liter. Wij raden aan om maximaal 8 kg
Mr Elastic – mortel met 4 liter Elastic B – vloeistof per keer te mengen.

Breng met een muurverfroller een dunne laag aan in banen van ca. 1 meter breed. Dit
is gelijk aan de breedte van het gaas. Laat deze laag ca. 5 minuten aanstijven en druk
het gaas voorzichtig in de laag . Rol hierna met de muurverfroller nog eenzelfde laag
over het gaas heen.

Droogtijd: ca. 12 uur

STAP

4 B : AFWERKEN VAN DE U ITVL AKMORTEL ( UNIVERSEEL )

Eventuele oneffenheden kunnen machinaal worden geschuurd. Gebruik hiervoor korrel
80 en bij voorkeur in een lichte (niet-rode) kleur. Na het (eventueel) gladschuren van
de uitvlakmortel kunt u starten met het aanbrengen van de beton cire basislaag.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij zijn bereikbaar via telefoon: 0182-522555
WhatsApp: 06-46955408 of stuur een e -mail naar: info@betoncirenederland.nl
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Aandachtspunten :

•

Voor de houdbaarheid van onze producten geldt het volgende:
- beton cire poeders – houdbaar tot 12 maanden na de aankoopdatum
- kant & klare mortels – houdbaar tot 6 maanden na de aankoopdatum
- alle vloeistoffen – houdbaar tot 6 maanden na de aankoopdatum

•

Bij toepassing op aangrenzende vlakken dienen alle inwendig e hoeken te worden
ingesneden met de punt van uw spaan. Dit geldt ook voor alle beton cire lagen. Zo
voorkomt u scheurvorming in de hoeken.

•

Water op beton cire: het is van belang om op horizontale oppervlakten waar water
blijft staan, de beton cire altijd met een droge doek na te drogen. Voorkom
stilstaand water.

•

Schoonmaken: u kunt de beton cire schoonmaken met allesreiniger. Voorkom het
gebruik van producten als Antikal.

•

Kijk voor handige tips en veelgestelde vragen (FAQ) op onze website
www.betoncirenede rland.nl

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij zijn bereikbaar via telefoon: 0182-522555
WhatsApp: 06-46955408 of stuur een e -mail naar: info@betoncirenederland.nl

