weberad amirol
Waterdicht toeslagmiddel voor mortels

Productinformatieblad

Waterdicht maken van mortels, voor binnen en buiten, wanden en vloeren.

• Maakt mortel waterafstotend
• Chloride vrij toeslagmiddel
• Vermindert witte uitslag

Toepassing
• weberad amirol wordt ingezet in elke situatie waarbij waterkerende eigenschappen vereist zijn.
• Waterwerend bepleisteren van doorslaande muren of lekkende kelderwanden.
• Funderingen, ter voorkoming van optrekkend vocht.
• Betonwerken waar inwerking of doorslag van vocht voorkomen dient te worden.
• Omstandigheden waarbij uittreding van vrije kalk sterk gereduceerd moet worden (bijvoorbeeld voegwerk).

Leveringsvorm
Can à 2,5 liter.

Verkrijgbaarheid
Bouwmaterialenhandel

Product eigenschappen
Waterdicht maken van mortels
Vermindert witte uitslag
Chloridevrij

Kleuren
Wit.

Gereedschap
Maatbeker.

Verbruik
Bij lage waterdruk, gebruik 1% van het cementgewicht.
Bij hoge waterdruk, gebruik 2% van het cementgewicht.

Dosering
Maximaal 2% (20 ml/kg cement) weberad amirol ten opzichte van het cementgewicht.
Datum: 04. April 2019

Saint-Gobain Weber Beamix B.V. • Hastelweg 161 • 5652 CJ Eindhoven • Postbus 7932 • 5605 SH Eindhoven
T: +31(0)40 259 79 11 • F: +31(0)40 252 62 50 • E: info@weberbeamix.nl • www.weberbeamix.nl • HR Eindhoven 17064073
Aansluitnr. UAC 8711474 • BTW nr. NL009090095B01 • BIC: RBOSNL2A • IBAN nr. NL12RBOS0528696858 • ABN AMRO nr. 528696858

Pagina 1/2

weberad amirol
Waterdicht toeslagmiddel voor mortels

Productinformatieblad
Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding
weberad amirol goed schudden voor gebruik. De gewenste hoeveelheid weberad amirol toevoegen aan het aanmaakwater van de mortel.
Maak gebruik van schoon leidingwater.

Verwerken
Het mengsel van aanmaakwater en weberad amirol toevoegen aan de mortel en goed mengen tot een homogene specie ontstaat.

Technische informatie
• Samenstelling: Vloeibaar, chloridevrij waterkerend toeslagmiddel.
• Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.
• Droogtijd: afhankelijk van de toepassing.
• Soortelijk gewicht: ca. 1,01 kg/l.

Houdbaarheid
24 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in ongeopende verpakking.

let op
• Een dosering hoger dan 2% kan de sterkte van de mortel nadelig beïnvloeden.
• Niet onder 5°C verwerken.
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