Sakrete Productinformatieblad
Kalkcement Snijvoegmortel 1-5-10
Bestelcode:		

Artikelnummer

SC454 (grijswit)

35.0454.277

Toepassing
kalkcement Snijvoegmortel, is een fabrieksmatig gefabriceerde droge mortel volgens historich recept en kan worden toegepast voor knip-, snij en daagvoegwerk van oud
en nieuw metselwerk in binnen- en buitentoepassing voor
vrijwel alle steensoorten. Tevens geschikt als fijn stucmortel. Bij oud metselwerk dat regelmatig met vocht wordt
belast of zouten bevat, dient vooraf onderzoek te worden
verricht door een erkend onderzoeksinstituut.

Overige informatie
Sakrete Kalkcement Snijvoegmortel is beoordeeld als
vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat
705/715*-jj-BBK. Voor productielocatie, zie eerste 3 cijfers
van de opdruk aan de zijkant van de zak.

Algemeen
Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen
en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de
Samenstelling
erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houVolgens historisch recept 1:5:10. 1 deel witte portlandceden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze
ment, 5 delen kalk en 10 delen zand.
producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en
hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op
Voorbereiding
de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij
Het metselwerk dient minimaal 3 weken oud te zijn, bij
echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele
lage temperaturen en harde steensoorten wordt een lanaansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegegere wachttijd geadviseerd. Het metselwerk dient minimaal vens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad
1,5 cm te zijn uitgekrabd of uitgekapt. De vorstvrije voeg
vervallen voorgaande bladen.
moet vrij zijn van vuil, losse delen en verontreinigingen.
Het te voegen metselwerk daags voor het voegen met
					November 2017
schoon water bevochtigen en zonodig kort voor aanvang
van de werkzaamheden nogmaals. Let op! Er mag geen
waterfilm op de steen of mortel aanwezig zijn.
Verwerking
Meng de inhoud van een zak aan met schoon aanmaakwater aan tot een aardvochtige homogene plastische mortel. Sterk zuigende stenen dienen voor de verwerking te
worden bevochtigd. Breng de mortel in de voeg aan op de
voor dit voegtype geëigende methode.
Nabehandeling
Bescherm de verse mortel tegen het te snel onttrekken van
vocht b.v. door trek of directe bezonning te voorkomen
en gebruik te maken van folie of steigergaas. Bij sterk drogend weer de mortel regelmatig bevochtigen, door gebruik
te maken van een nevellans. Bij vorst dient de mortel
beschermd te worden totdat deze voldoende is uitgehard.
Verbruik
Een zak van 25 kg geeft een uitlevering van ca. 16 liter
kant en klare snijvoegmortel.
Bijzondere aandachtspunten
Kalkcement Snijvoegmortel mag niet worden verwerkt
beneden + 5°C of boven de + 25°C gevel en/of omgevingstemperatuur
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