www.gjerlev.dk

TAPECRETE P 111 mørtelmix
ALTIN - SILOLAK
Materialebeskrivelse:
Materialebeskrivelse:

1-5
4-14

TAPECRETE P 111 mørtelmix er en 100 % ren akryldispersionsvæske beregnet til iblanding i de forskellige typer af TAPECRETE
ALTIN - SILOLAK er en heldækkende asfaltlak, som er fremstillet på
tørmørtler.
basis af bitumen af høj kvalitet.

TAPECRETE P 111 mørtelmix forbedrer vedhæftningen, reducerer
tendensen til revnedannelser, forøger slidstyrken og giver mørtlerne
Velegnet
til fugtforsegling
af beton såvel over
Anvendelsesområde:
eller
betonerne
stor modstandsdygtighed
mod som
frost,under
clorider, CO2 og
jordoverfladen
samt til betonsiloer.
kemiske påvirkninger.
Anvendes også som rustbeskyttelse af jern- og stålkonstruktioner
til pande-,Pblikbølgetage.
Anvendelsesområder: samt
TAPECRETE
111 og
mørtelmix
anvendes som blandevæske for
TAPECRETE
Svumme&
Tyndpudsmørtel,
TAPECRETE TM fin,
Kun til udendørs brug.
TAPECRETE TM grov samt TAPECRETE Kosmetik.
Underlaget skal være rent og tørt. Evt. rust skal være omhyggeligt
Arbejdsbeskrivelse:
Se
datablade
formed
TAPECRETE
Svumme
& Tyndpudsmørtel,
fjernet.
Påføres
pensel, rulle
eller kost.
TAPECRETE TM fin, TAPECRETE TM grov, TAPECRETE
Kosmetik,
tyndlagsbelægning og TAPECRETE
Fortynding:TAPECRETE
Mineralsk terpentin.
slidslagsbelægning.
Forbrug:
Forbrug:

Rengøring:
Holdbarhed/
Rengøring:
opbevaring:
Emballage:
Emballage:
Holdbarhed/
Sikkerhed:
opbevaring:
Sikkerhed:
TEKNISKE DATA
TEKNISKE DATA
Farve:
Farve:
Massefylde:
Basis:
Tørretid:
Massefylde:
Viskositet:

TAPECRETE
Svummemørtel
6,0 liter pr. 25 kg sæk
Afhængig af underlagets
beskaffenhed
2
TAPECRETE
Tyndpudsmørtel
5,0 liter pr. 25 kg sæk
På jern og stål ca. 5 - 8 m pr. liter.
2
TAPECRETE
TMca.
fin 2
(håndudsat)
1,8-2,0 ltr. pr. 25 kg sæk
På mur og beton
- 5 m pr. liter.
TAPECRETE TM grov (håndudsat)
1,8-2,0 ltr. pr. 25 kg sæk
TAPECRETE
TM grov (støbn. i forskalling) 2,5-3,5 ltr. pr. 25 kg sæk
Mineralsk terpentin.
TAPECRETE Kosmetik
5,0-6,0 ltr. pr. 25 kg sæk
TAPECRETE P 111 mørtelmix fjernes med vand umiddelbart efter
spild på gulv el. lign, da udtørret mørtelmix vanskeligt lader sig fjerne
uden
efterlade
sig pletter.
5 – 10atog
25 liter spande.
200 liter tromle, 1000 liter IBC palletank
Leveres i 6 og 20 ltr. dunke.
Sikkerhedsregler 1993: 2-1
12 måneder ved kølig men frostfri opbevaring i originalemballage.
For yderligere oplysninger: Se sikkerhedsdatablad.
Sikkerhedsregler 1993: 0-1.
Sort
Hvid
0,88 kg/l
100 % ren akryldispersion.
4 timer ved 20 oC
1,05 kg/L.
Ca. 5-10 m.Pa.s.

