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Toepassingsgebied
QMIX voorstrijkmiddel is een universeel bruikbare primer voor binnen en buitentoepassingen. Deze reukloze primer is ideaal voor
aanwending in slecht geventileerde ruimten. QMIX voorstrijkmiddel wordt gebruikt op zuigende ondergronden zoals beton, cellenbeton,
metselwerk, kalkzandsteen, cementgebonden ondergronden, pleisterwerk of gipsplaten.
Samenstelling
QMIX voorstrijkmiddel is een waterige dispersie van copolymeerharsen.
Toepassingsgebied
Eigenschappen
MM (102, 104, 106, 108) NL, metselmortels kunnen gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken,
Zonder solventen, dringt diep door in de ondergrond, quasi geurloos, alkalibestendig, bestendig tegen alle weersomstandigheden,
kalkzandsteen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten (toepassingstype A en B).
waterdampdoorlatend.
Samenstelling
Voorbereiding ondergrond
MM (102, 104, 106, 108) NL zijn homogene mengsels samengesteld uit zand, bindmiddelen, toeslagstoffen om de eigenschappen te
De te behandelen oppervlakken dienen proper te zijn, vrij van loszittende delen en stabiel. De ondergrond dient vrij te zijn van stof, oliën
verbeteren.
vetten of andere stoffen die de hechting kunnen verminderen. Indien nodig het oppervlak borstelen, of zandstralen; . Niet aanwenden bij
 Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 1971.
temperaturen onder de +5°C.
 Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 04, 06 volgens EN 13139 en of EN 12620.
 Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie, de kleefkracht, de hechting, en de waterwerendheid van
Voorbereiding mengsel
de mortel te verbeteren.
QMIX voorstrijkmiddel is klaar voor gebruik. Enkele seconden mengen voor gebruik.
Eigenschappen
Verwerken
MM (102, 104, 106, 108) NL is een droge voorgemengde metselmortel voor algemene toepassing (type G), geschikt voor alle types
Voor de normaal
zuigendetype
ondergronden,
niet
verdunde laag
QMIX
voorstrijkmiddel
aanbrengen.
zeer zuigende
ondergronden
2
metselwerk.
(voegbreedte
L 8 < V < 12een
) De
gebruiksklare
mortel
wordt
in silo’s of zakgoed
op deVoor
bouwplaats
gebracht
en ter plaatse
lagen,
tot
verzadiging
verdunde
QMIX
voorstrijkmiddel
aanbrengen.
Het
oppervlak
mag
niet
blinken
na
drogen.
QMIX
voorstrijkmiddel
moet
volautomatisch dan wel met geschikte handmatig bediende mengers gemengd met water, volgens de gewenste hoeveelheid en
aangebracht worden met conventioneel gereedschap, borstel, rol of spuitpistool. Voor absorberende ondergronden, de vorming van
vloeibaarheid.
filmvorming vermijden om verzadiging van de oppervlakte te voorkomen. Gereedschap reinigen met water onmiddelijk na gebruik.
Voorbereiding ondergrond
Verbruik
De ondergrond, de gebruikte metselstenen dienen schoon en vrij te zijn van hechtingsverminderende bestandelen zoals:
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Dichtheid
Bij metselwerken, uitgevoerd bij warm, droog en winderig weer en/of extreem droge stenen of ondergronden dienen deze voorbevochtigd te
worden.
Verpakking
Verwerken
In emmers van 15l. De houdbaarheid bij beschutte bewaring is minimum 12 maanden. De emmers altijd luchtdicht afsluiten.
De menginstallatie van de silo wordt aangesloten op water en electriciteit: • water: minimaal 2,5 kg waterdruk, aangesloten op het waternet
of
opgepompt uit een waterreservoir; • electriciteit: keuze uit 220 V monofazig voorzien van een motor van 2,2 kW, of 220 / 380 V driefazig
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veiligheidsvoorschriften. Voor alle informatie met betrekking tot veiligheid de veiligheidsfiche raadplegen.
weersomstandigheden kan de consistentie van de mortel bepaald worden dankzij de regelbare watertoevoer. Een verdeelkast maakt het
mogelijk steeds een vooraf bepaalde hoeveelheid mortel aan te maken. Na het mengen moet de mortel bij een omgevingstemperatuur van
Classificatie
20°C binnen de 2 uur verwerkt worden. Zakgoed dient met een dwangmenger dan wel een geschikte handmixer, met gebruik van de op de
VOSEUgrenswaarde voor dit produkt (cat A/h WB) : 30 gr/L
verpakking vermelde hoeveelheid schoon leidingwater, gemengd te worden tot een homogene klontvrije mortel. Bij het metselen dient
Dit produkt bevat maximum 30 gr/L VOS
smetten van de voorzijde van de gebruikte stenen te worden vermeden. Metselmortels zijn 2 uur verwerkbaar. (bij 20°C en 65% RLV.) Reeds
gemengde mortels mogen na aanmaken niet met extra watertoevoeging worden hermengd en aangelengd. Na verstijving door een begin
Gevaarsaanwijzing
van binding, mag de metselmortel niet meer hermengd of aangelengd worden. Voor de juiste verwerking van onze metselmortel adviseren
Buiten
kinderen bewaren.Metselmortel (juni 2005) te raadplegen.
wij
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Verwerkingadviezen
Nabehandeling
De werken moeten afgeschermd worden van koude, slagregen, wind en van warmte boven 25°C. Het gebruik van de metselmortel op een
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evenals
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Toepassingsgebied
QMIX voorstrijkmiddel is een universeel bruikbare primer voor binnen en buitentoepassingen. Deze reukloze primer is ideaal voor
aanwending in slecht geventileerde ruimten. QMIX voorstrijkmiddel wordt gebruikt op zuigende ondergronden zoals beton, cellenbeton,
Verbruik
metselwerk,MM
kalkzandsteen,
cementgebonden ondergronden, pleisterwerk of gipsplaten.
Opbrengst
NL:
1 ton droge mortel: ± 625 l metselspecie
Samenstelling
25
kg droge mortel: ± 15 l
verbruik
ca. 4550 kg/m²
(bij voegdikte
12 mm) afhankelijk
van het steenformaat
QMIX voorstrijkmiddel
is een
waterige dispersie
van copolymeerharsen.
Technische
kenmerken
Eigenschappen
Zonder solventen,
dringt diep door in de ondergrond, quasi geurloos, ≥
alkalibestendig,
bestendig
tegen
alle
5,015,0 N/mm²
(afhankelijk
van
deweersomstandigheden,
mortelsoort)
Druksterkte
na 28 dagen
waterdampdoorlatend.
>
2,05,0
N/mm²
(afhankelijk
van
de
mortelsoort)
Buigtreksterkte na 28 dagen
Hechtsterkte
na 28
dagen (kruisproef)
Voorbereiding
ondergrond

> 0,150,25 N/mm² (afhankelijk van de mortelsoort)

De te behandelen oppervlakken dienen proper te zijn, vrij van loszittende
en stabiel.
De ondergrond
dient vrij te zijn van stof, oliën
0/4,delen
0/6 mm
(afhankelijk
van de mortelsoort)
Granulometrie
vetten of andere stoffen die de hechting kunnen verminderen. Indien nodig
het
oppervlak
borstelen,
of
zandstralen;
. Niet aanwenden bij
170 mm
Natte mortel consistentie
temperaturen onder de +5°C.
± 13% (afhankelijk van de mortelsoort)
Waterbehoefte
Luchtgehalte
Voorbereiding mengsel

± 1420%

QMIX voorstrijkmiddel is klaar voor gebruik. Enkele seconden mengen ±voor
gebruik.
7590%
(afhankelijk van de mortelsoort)
Waterretentie
± 625l/ton
Opbrengst/debiet
Verwerken
± 1850kg/m³
Volumemassa verharde mortel
Voor de normaal zuigende ondergronden, een niet verdunde laag QMIX voorstrijkmiddel aanbrengen. Voor zeer zuigende ondergronden 2
lagen, tot verzadiging verdunde QMIX voorstrijkmiddel aanbrengen. Het oppervlak mag niet blinken na drogen. QMIX voorstrijkmiddel moet
aangebracht worden met conventioneel gereedschap, borstel, rol of spuitpistool. Voor absorberende ondergronden, de vorming van
Verpakking
filmvorming
Los
in silo. vermijden om verzadiging van de oppervlakte te voorkomen. Gereedschap reinigen met water onmiddelijk na gebruik.
Zakgoed verpakt in zakken van 25kg, 1350 kg/pallet met een beschermhoes.
Verbruik
De
houdbaarheidstermijn in de originele verpakking, mits droog opgeslagen, bedraagt 12 maanden.
0,1 – 0,3 l/m² afhankelijk van de aard van de ondergrond. Het effectieve gebruik bepalen door vooraf te testen.
Classificatie
Technische
kenmerken
MM
(102, 104,
106, 108) NL metselmortels zijn geclassificeerd volgens EN 9982.
De
volgende morteltypes zijn beschikbaar afhankelijk van de te verwerken
rozesteen.
Kleur
± 1.01
Dichtheid
MM 102 M5 voor sterk zuigende steentypes IW4 (hallergetal > 40 gr/(dm²*min))
 MM 102 M10 voor sterk zuigende steentypes IW4 (hallergetal > 40 gr/(dm²*min))
Verpakking
MM 104 M5 voor zuigende steentypes IW3 (hallergetal > 1540 gr/(dm²*min))
 MM 104 M10 voor zuigende steentypes IW3 (hallergetal > 1540 gr/(dm²*min))
In emmers van 15l. De houdbaarheid bij beschutte bewaring is minimum 12 maanden. De emmers altijd luchtdicht afsluiten.
 MM 106 M15 voor matig zuigende steentypes IW2 (hallergetal > 515 gr/(dm²*min))
 MM 108 M15 voor niet zuigende steentypes IW1 (hallergetal < 5 gr/(dm²*min))
Opmerking
De niet te behandelen oppervlakken afschermen. Het vermengel met andere bindmiddelen of additieven is verboden. Gebruik volgens de
veiligheidsvoorschriften. Voor alle informatie met betrekking tot veiligheid de veiligheidsfiche raadplegen.
Classificatie
VOSEUgrenswaarde voor dit produkt (cat A/h WB) : 30 gr/L
Dit produkt bevat maximum 30 gr/L VOS
Gevaarsaanwijzing
Buiten bereik van kinderen bewaren.
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Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te
lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip
aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.
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