Ardagrip Elasto 71
MORTEL-EMULSIE

VOORDELEN
- Verbetert hechting
- Verbetert de flexibiliteit
PRODUCT
Ardagrip Elasto 71 is een universele toeslagstof op
kunstharsbasis ter verbetering van cementgebonden
bouwstoffen.
TOEPASSINGEN
- Als voorstrijk.
- Als hechtbrug voor cementgebonden bouwstoffen.
- Als verbeteringsmiddel voor cementdekvloeren, mortels
ed.
EIGENSCHAPPEN.
- Verhoogt de slijtweerstand.
- Bevordert de elasticiteit.
- Vermindert het gevaar op scheurvorming.
- Goede watervastheid en vorstzekerheid.
- Voorkomt een te snelle afbinding bij verse mortels.
VERWERKING
Ondergrond: De ondergrond moet vast, droog en vrij van
verontreinigingen en scheidingslagen zijn. De vastheid van
de ondergrond moet aan de verwachtende belasting
voldoen. Noodzakelijke ondergrondvoorbehandelingen
zoals stofvrij maken, zand- en gritstralen of schuren dienen
evt. uitgevoerd te worden.
Verwerking: Bij het toepassen van Ardagrip Elasto 71 dienen
de voorschriften voor het maken van cementmortels in
acht te worden genomen. Ardagrip Elasto 71 niet bij
temperaturen onder +5°C en bij sterke wind- en
warmteontwikkeling verwerken. Cementdekvloeren d.m.v.
afdekken beschermen tegen te snelle droging.
Als voorstrijk: De ondergrond natmaken. Ardagrip Elasto 71
in verhouding 1 : 3 met water verdunnen en de ondergrond
hiermee voldoende bevochtigen. De vloer zodanig indelen,
dat de navolgende hechtbrug ‘nat in nat’ kan worden
aangebracht.

.
Als hechtbrug: Hechtbrug voor cementdekvloeren,
reparatiemortel en het lijmen van tegels en plavuizen
volgens dikbedmethode. Ondergrond voorstrijken zoals
eerder beschreven. Ardagrip Elasto 71 in verhouding 1 : 2
met water verdunnen. Deze mengvloeistof met droge
mortel (mengsel uit cement; korrel niet boven 8 mm) in
slibbare consistentie aanmaken. De aanbrandlaag d.m.v. een
kwast op de voorbereide ondergrond aanbrengen.
Aansluitend mortel ‘nat in nat’ op de hechtbrug aanbrengen.
Verdeling van cementdekvloer en mortels: Ardagrip Elasto
71 in verhouding 1 : 3 met water verdunnen. De
mengvloeistof met droge mortel (volgens norm) aanmaken.
De mortel aanbrengen en verdichten. Nadat de mortel een
beetje is aangetrokken, het oppervlak afwrijven en
gladmaken. Op vloervlakken met knieplanken werken. Na ca.
24 uur afbindtijd is de mortel beloopbaar en na ca. 28 dagen
is de eindvastheid bereikt.

Mengverhouding

Voorstrijk
Toevoeging voor hechtbrug
Toevoeging voor
cementdekvloer en mortel

Gewichtsdelen
Elasto 71: water
1:3
1:2
1:3

Verbruik Ardagrip Elasto 71
Toepassing als:
Voorstrijk
Hechtbrug
Toevoeging voor
cementdekvloer en mortels

ca. 50 g/m²
ca. 35 g/m²
ca 35 kg/m³

Technische kenmerken
Basis

gemodificeerde
kunstharsdispersie

Consistentie

vloeibaar

Soortelijk gewicht
(dichtheid)

1,1 g/ml

Vaste stofgehalte

ca. 40%

Verwerkingstemperatuur

+5°C tot + 25°C

Vorstbestendigheid

tot -5°C

Giscode

D1

Reinigen van het gereedschap: Direct na gebruik met water
reinigen. Raadpleeg voor gebruik altijd eerst het
veiligheidsblad (MSDS sheet).
Kleur
Wit

Verpakking
Plastic can 5 kg

Artikelcode
30604955

OPSLAG EN STABILITEIT
Koel en droog. Min. 6 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren.
INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.
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Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications
particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.
Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.
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