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Toepassingsgebiedmengsel
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
Toepassingsgebied
QMIX voorstrijkmiddel
is een waterige
Zand/Cement
is o.a. geschikt
voor het dispersie
plaatsen van
van copolymeerharsen.
cementgebonden dekvloeren, zowel binnen als buiten, voor het leggen van een zand
cement funderingslaag bij vloer of betegelingswerken of als stabilisatie.
Eigenschappen
Zonder solventen, dringt diep door in de ondergrond, quasi geurloos, alkalibestendig, bestendig tegen alle weersomstandigheden,
Samenstelling
waterdampdoorlatend.
Zand/Cement
is een homogeen mengsel samengesteld uit zand en bindmiddelen.
 Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 1971.
ondergrond
Voorbereiding
Granulaat: afgezeefd
hersamengesteld rivierzand volgens EN 13139.
De te behandelen oppervlakken dienen proper te zijn, vrij van loszittende delen en stabiel. De ondergrond dient vrij te zijn van stof, oliën
vetten of andere stoffen die de hechting kunnen verminderen. Indien nodig het oppervlak borstelen, of zandstralen; . Niet aanwenden bij
Eigenschappen
temperaturen onder
+5°C.
Zand/Cement
is een de
droog,
voorgemengd zandcement mengsel o.a. voor het leggen van cementgebonden dekvloeren.
Voorbereiding ondergrond
mengsel
Voorbereiding
QMIX
voorstrijkmiddel
klaar
voor gebruik. Enkele
seconden mengen
voor gebruik.
Bij toepassing op betonisen
of cementgebonden
ondergronden
dienen deze
vrij te zijn van olieën, vetten of andere onzuiverheden. Vòòr het
aanbrengen als cementdekvloer, poreuze oppervlakken voldoende voorbevochtigen. Tijdens het plaatsen en het verhardingsproces van de
Verwerken mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger dan 30 °C. Nooit
Zand/Cement,
Voor deop
normaal
zuigende
ondergronden,
een niet
voorstrijkmiddel
aanbrengen. Voor zeer zuigende ondergronden 2
werken
bevroren,
ontdooiende
ondergrond
of bijverdunde
risico op laag
vorstQMIX
binnen
de 24 uur.
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
Verwerken
filmvorming vermijden
om met
verzadiging
van
dezuiver
oppervlakte
te voorkomen.
Gereedschap
met water
gebruik.
Zand/Cement
vermengen
ongeveer
8%
water voor
een aardvochtig
mengsel,reinigen
tot ongeveer
12%onmiddelijk
zuiver waternavoor
een plastisch
mengsel (respectievelijk 2,5 en 4 l water per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen. De
Verbruik
specie
moet homogeen, smeuïg en klontervrij zijn. Na aanmaak dient het mengsel verwerkt te worden binnen 2 uren. Na verstijving door een
0,1 – 0,3
afhankelijk
de aard
ondergrond.
Het effectieve
gebruik bepalen door vooraf te testen.
begin
van l/m²
binding
mag devan
mortel
niet van
meerdehermengd
of aangelengd
worden.
Bij toepassing als cementdekvloer de specie uitgespreiden en op niveau brengen met een aftrekregel. Met een strijkbord wordt het
oppervlak
effen
geschuurd. Constructievoegen worden doorgetrokken in de dekvloer. De omtrek is voorzien van randvoegen. Het
Technische
kenmerken
afgewerkte oppervlak beschermen tegen snelle uitdroging en tocht (plasticfolie, natte jute, bevochtigen,...). De vloer kan pas worden
roze
Kleur
afgewerkt indien de dekvloer voldoende stabiel is (wachttijd 28 dagen) en het voor de vloerbekleding maximum vochtgehalte niet
± 1.01
Dichtheid
overschreden
wordt. De droogtijd is ong. 1 week per cm dikte.
Het maximum vochtgehalte moet < 2,0 M.% voor reguliere chapes en < 1,8 M.% voor vloerverwarmde chapes (met slangen gevuld met
warm water) niet overschreden wordt. Deze waarden zijn met een CMapparaat gemeten.
Verpakking
In emmers van 15l. De houdbaarheid bij beschutte bewaring is minimum 12 maanden. De emmers altijd luchtdicht afsluiten.
Verbruik
1 ton droge Zand/Cement levert ca. 525 l specie. 25 kg Zand/Cement levert ca. 13 l specie.
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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Toepassingsgebiedmengsel
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.
Technische kenmerken
Samenstelling
CTC12F2
Sterkteklasse
QMIX voorstrijkmiddel is een waterige dispersie van copolymeerharsen.
12,0 N/mm²
gem. druksterkte na 28 dagen
Eigenschappen
2,0 N/mm²
gem.
buigtreksterkte na 28 dagen
Zonder
solventen,
dringt
diep
door
in
de
ondergrond,
quasi
geurloos,
alkalibestendig,
bestendig tegen alle weersomstandigheden,
0/5
mm
granulometrie
waterdampdoorlatend.
± 812 % al naar gelang verwerking
waterbehoefte
debiet
/ opbrengst
Voorbereiding
ondergrond

± 525 l/ton

± 2100
volumemassa
verharde
mortel dienen proper te zijn, vrij van loszittende
De te behandelen
oppervlakken
delenkg/m³
en stabiel. De ondergrond dient vrij te zijn van stof, oliën
vetten of andere stoffen die de hechting kunnen verminderen. Indien nodig het oppervlak borstelen, of zandstralen; . Niet aanwenden bij
temperaturen onder de +5°C.
Verpakking
Zand/Cement is verpakt in zakken van 25 kg, gestapeld op europaletten (1350 kg per palet) met een beschermhoes. De
Voorbereiding mengsel
houdbaarheidstermijn in de originele verpakking, droog opgeslagen, bedraagt 12 maanden.
QMIX voorstrijkmiddel is klaar voor gebruik. Enkele seconden mengen voor gebruik.
Opmerking
Verwerken
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst.
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
filmvorming vermijden om verzadiging van de oppervlakte te voorkomen. Gereedschap reinigen met water onmiddelijk na gebruik.
Verbruik
0,1 – 0,3 l/m² afhankelijk van de aard van de ondergrond. Het effectieve gebruik bepalen door vooraf te testen.
Technische kenmerken
Kleur

roze

Dichtheid

± 1.01

Verpakking
In emmers van 15l. De houdbaarheid bij beschutte bewaring is minimum 12 maanden. De emmers altijd luchtdicht afsluiten.
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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