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weberad snel Versneller

• Versneller voor mortels
• Verkort afbind- en verhardingstijd van mortels
• Doormetselen in koud weer!
• Sneller belastbaar

 
weberad snel is een versneller voor mortels waardoor de afbind- en verhardingstijd van mortels wordt verkort. 

Toepassing 

• weberad snel wordt ingezet om de afbind- en verhardingstijd van cementspecie te verkorten.
• Voor cementgebonden toepassingen die na verwerking snel belast moeten worden, zowel bij wand- als bij vloertoepassingen.
• weberad snel kan ook gebruikt worden tijdens nachtvorst perioden. 

Leveringsvorm 

• Can à 2,5 liter 

Product eigenschappen 

• Verkort afbind- en verhardingstijd van mortels.
• Doormetselen in koud weer!
• Sneller belastbaar      

Kleur 

Transparant     

Gereedschap 

Maatbeker.     

Verbruik 

• Afhankelijk van de gewenste bindingstijd, maximaal 5% weberad snel ten opzichte van het cementgewicht.
• Bijvoorbeeld: 3% weberad snel is 0,75 liter op 25 kg cement.
• 5% weberad snel is 1,25 liter op 25 kg cement.
• De hoeveelheid weberad snel in mindering brengen op het aanmaakwater. 

Dosering 

Maximaal 5% (50ml/kg) weberad snel ten opzichte van het cementgewicht.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding
weberad snel in de juiste verhouding toevoegen aan het aanmaakwater en goed mengen.
Verwerken
Het mengsel van aanmaakwater en weberad snel toevoegen aan de mortel en opnieuw goed mengen.
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Technische informatie   
Samenstelling: waterige Calciumchloride oplossing.
Gebruik: niet onder de 5 °C verwerken.
Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l.                     

Houdbaarheid 

12 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in de originele en gesloten verpakking. 

Let op 

• Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
• Niet onder 5 °C verwerken.
• weberad snel is chloride houdend en niet geschikt voor toepassing in gewapend beton.
• Afwijkende temperaturen kunnen invloed hebben op de snelheid van de binding (bij lagere temperaturen lager, bij hogere 

temperatuur hoger). 

Tips 

• Verhardingsversneller waardoor de mortel sneller bestand is tegen vorst.

weberad snel Versneller
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