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CERINOL FIX LK 1 / REP 762

Uiterst snelle plamuur voor egalisatie- en reparatiepleisterwerk op beton en
zichtbeton
Productinformatieblad 15.06.2012

Producteigenschappen
• Snel bindende mortel voor reparatie- en egalisatieplamuurwerkzaamheden

• Voor beton en zichtbeton
• Voor binnen en buiten
• Belastbaar na 40 minuten
• Uitstekende hechting
• Reparatiemortel kan op gewenste kleur worden gebracht
• Weinig restspanning
• Polymeer gemodiﬁceerd

Toepassingen
Rep 762 (Cerinol Fix LK 1) is bijzonder geschikt voor snelle
egalisatieplamuurwerkzaamheden en reparaties aan beton. Voor
het opvullen van gietgallen en kleinere grindnesten op zichtbeton. De kleurtint kan aan de ondergrond worden aangepast.

Technische gegevens
Samenstelling :
Kleur :
Aanbrenggereedschap :
Laagdikte :
Verwerkingstemperatuur :
Buigsterkte na 28 dagen :
Drukvastheid na 28 dagen :
Bulkdichtheid :
Verwerkingstijd :
Droogtijd

verwerken is.
Het materiaal moet snel worden gemengd. Hoeveelheid van
het mengsel afstemmen op de verwerkingstijd (8 minuten).
Bij het mengen eerst de afgepaste hoeveelheid water
nemen. Bij temperaturen lager dan +5 °C is het raadzaam het
product met warm water aan te maken om de snelle harding
niet te belemmeren.
Bij reparaties groter dan 0,1 dm3 moet Rep 762 worden
gemengd met Quartszand (0-4 mm) in een verhouding 2:1
(volumedelen).
Aanbrengen:
Aan te brengen met troﬀel, spaan of spacmes.
Aangebracht materiaal beschermen tegen te snelle wateronttrekking.

Verbruik
Bij een laagdikte van 1 mm is het verbruik ca. 1,8 kg/m².

Opslag en houdbaarheid
snel bindend cement, vulstoﬀen
donkergrijs, witgrijs
troﬀel of plamuurmes
tot 5 mm
>5 °C +30°C
ca. 5 N/mm²
ca. 30 N/mm²
ca. 1,5 kg/dm³
ca. 25 minuten bij 20 °C
na ca. 40 minuten belastbaar
(bij 20 °C)

Verwerking
Algemene aanwijzingen:
Niet geschikt voor dikke deklagen of pleisterachtige lagen
Alle opgegeven eigenschappen hebben betrekking op een
temperatuur van +20 °C zonder tocht en een relatieve luchtvochtigheid van 70%.
Reeds aangemaakt materiaal mag niet door opnieuw water
toevoegen weer verwerkbaar gemaakt worden.
Bijzondere aanwijzingen:
Niet mengen met andere materialen.
Voorbereiding van de ondergrond:
Schoon, zuigend, voldoende draagkrachtig, vrij van losse delen en
alle hechtingsverminderde stoﬀen (ontkistingsolie).
Ondergrond in principe altijd voornatten.
Verwerking:
Mengen:
Rep 762 (Cerinol Fix LK 1) onder continue roeren toevoegen aan
het water, niet omgekeerd. Mengen totdat het klontenvrij is. De
consistentie instellen zodat het materiaal met een spaan te

Bij een droge, tegen vocht en vorst beschermde opslag in de
originele verpakking,minimaal 12 maanden houdbaar.

Verpakking
Emmer 14 Kg - 44 x 14 Kg per palet

Opmerking
De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van
onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in
geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid
van onzentwege. Wij wensen de gebruiker slechts te
documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele mislukkingen bij
gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.
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