Produktblad MPG Snelcement
Productkenmerken
MPG Snelcement is een zeer snel afbindende cement. Het cement kan direct na het mengen
verwerkt worden en is binnen enkele minuten hard. Geschikt voor het bevestigen en verankeren van onder andere elektrische leidingen, poortbevestigingen en balkon-trapleuningen aan
beton en metselwerk.
Toepassing
Het snelcement is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Het is geschikt voor het snel
monteren van leidingen, hekwerkleuningen, verwarmingselementen en schakeldozen. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor het snel dichtzetten van gaten of beschadigingen in het beton en het afdichten van lekkages bijvoorbeeld in kelders of putten.
Ondergrond
De ondergrond moet vrij zijn van losse delen. Ook moet hij schoon, droog, scheurvrij en stabiel zijn. Ondergronden op basis van cement die niet voldoende stevig zijn, moeten worden
verwijderd of, indien mogelijk, worden verstevigd. Extreem dichte en/of gladde ondergronden
moeten worden opgeruwd of verwijderd. De ondergrond mag niet sterk absorberen. Indien
dat wel het geval is, gebruik dan eerst MPG Voorstrijk Universeel.
Verwerking
Voeg ca. 3,3 liter schoon water toe aan 15kg snelcement in een schone kuip. Alleen de hoeveelheid cement in één keer aanmengen als er in ca. 1 minuut kan worden verwerkt. Opstijvende mortel niet opnieuw mengen met water. Zodra het gemengd is kan de cement worden
opgebracht met een troffel of spaan. Men kan er ook voor kiezen om het snelcement te gieten. De snelcement bindt na 1 minuten al af en is na 15 minuten volledig te belasten. Verwerk
het cement niet onder temperaturen van 5, of boven temperaturen van 25 graden. De afbinding en droging van de cement is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsomstandigheden
(bijv. temperatuur en ondergrond).
Verbruik
15kg MPG Snelcement resulteert in 7,5 liter verwerkbare cement.
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