
the strong connection

PRODUCTTYPERING

Basis   Kunstharsdispersie.

Kleur   Wit.

Binnen en buiten toepasbaar
Onbrandbaar
Dun vloeibaar, dus makkelijk te mengen
Universeel toepasbaar

EIGENSCHAPPEN

Eindsterkte   Afhankelijk van toegepaste hoeveelheid cement, water/cement factor enz.

Soortelijk gewicht   1,0 kg/l.

Verbruik   ca. 0,5 kg/m².

055
EURODICHT
Hecht- en toeslagmiddel voor tegelwerk en mortels ten behoeve
van de waterdichtheid en extra hechting van (grote) vloertegels.
Geschikt voor binnen en buiten.
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TOEPASSING

Mengvloeistof voor mortels, waarmee tegels worden aangebracht, voor de waterdichtheid.
Toeslagmiddel voor cementpap bij het in de specie leggen van (grote) vloertegels voor extra hechting.
Hechtingsverbeterend middel voor raapmortels, zet- en klopspecie op kritische ondergronden, zoals:
- gladde en gesloten ondergronden;
- sterk vochtabsorberende ondergronden.
Toeslagmiddel voor raapmortels, zet- en klopspecie voor:
- grotere mechanische sterkte;
- hogere buigsterkte;
- geringere krimp.

VERWERKING

Mengverhouding   Zie gebruiksaanwijzing.

Verwerkingstemperatuur   Boven 5 °C.

Verwerkingstijd   De aangemaakte mortel binnen 90 minuten verwerken.

Afbindtijd   1-4 dagen, afhankelijk van de ondergrond, toepassing en temperatuur. Lagere temperaturen vertragen de
afbinding.

Opslag   Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.

Houdbaarheid   12 maanden en in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden,
ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Ondergrond:

De ondergrond dient schoon, vet- en stofvrij, droog, druk- en trekvast te zijn. 
Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact
opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

Als toeslagmiddel voor cementpap bij het in de specie leggen van (grote) vloertegels voor extra hechting:

Voeg aan 1 volumedeel 055 Eurodicht en 2 volumedelen water, 7 volumedelen A-cement toe.
Meng de cementpap, bij voorkeur met een elektrische boortol met mengspiraal, tot een klontvrij geheel.
De vloeistof over het speciebed uitgieten en verdelen met een 8 x 8 mm vertande lijmkam.
Vloertegels binnen 15 minuten met een schuivende beweging in het speciebed drukken.
Niet met een hamer aankloppen.
Verbruik: ca. 0,5 kg/m².

Als hechtingsverbeterend middel voor raapmortels, zet- en klopspecie op kritische ondergronden:

Voeg aan 1 volumedeel 055 Eurodicht en 2 volumedelen water, ca. 9,5 volumedelen tegellijm op cementbasis toe.
Meng de mortel, bij voorkeur met een elektrische boortol met mengspiraal, tot een klontvrij geheel.
De mortel op de ondergrond aanbrengen met een borstel of een 4 x 4 mm vertande lijmkam.
Bij verticale toepassing van raapmortels de aangebrachte mortel laten drogen.
Bij toepassing van een “aanbrandlaag” voor zet- en klopspecie kan “nat in nat“ worden gewerkt.
Aangebrachte mortel laten drogen.
Verbruik: ca. 0,3 kg/m².

Als toeslagmiddel voor raapmortels en klopspecie voor verbetering van de waterdichtheid:

Mengverhouding zand/cement 3:1.
Voeg per 50 kg cement 3 kg 055 Eurodicht toe aan het aanmaakwater en meng het tot een homogene, aardvochtige mortel.
Verbruik: ca. 0,2 kg/m² per cm laagdikte. 

Bevat methylchloroisothiazolinone en methylisothiazolinone (3:1) en benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

MILIEU EN GEZONDHEID

Veiligheid en milieu  :  Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen  :  Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.
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DUBO:

De vloerbedekkingslijm van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoet aan het volgende speci catienummer van het Nationaal Pakket
Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

S067 / B067 / U067
Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

ARTIKELGEGEVENS

ArtikelArtikelArtikelArtikel OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving VerpakkingVerpakkingVerpakkingVerpakking EAN-codeEAN-codeEAN-codeEAN-code

055 Eurodicht Jerrycan à 10 kg 8 710345 055031
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