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TECHNIS C560 RAPID
GEBRUIKSKLARE EN SNELDROGENDE MORTEL VOOR DEKVLOEREN

VOORDELEN

- gebruiksklaar

- gemakkelijk te verwerken

- snel afwerkbaar

- binnen en buiten

- geschikt voor hellende vlakken

- perfecte eindafwerking
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- geschikt voor hellende vlakken
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PRODUCT

TECHNIS C560 RAPID is een kant-en-klare, sneldrogende,

voorgemengde mortel voor het realiseren van een

hechtende of zwevende dekvloer. Op de dekvloer kan men

volgende vloerbekledingen verlijmen: tegels, PVC, linoleum,

vasttapijt, parket, vloercoating. Ook geschikt voor het

maken van hellingen en afschotten.

TOEPASSINGEN

Mogelijke ondergronden: betondal, cementdekvloer,

geprefabriceerde betonelementen, tegelvloeren,

vloerverwarming (Bostik raadplegen).

Mogelijke afwerking: directe verlijming: tegels en parket.

Na het aanbrengen van een egalisatie: vasttapijt, PVC,

rubber, linoleum, vloercoating, verf.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding van de ondergrond: De ondergrond moet

zuiver, blijvend droog, ontstoft en stevig zijn en moet altijd

beantwoorden aan de geldende voorschriften.

Aanmaken van het mengsel: Met een aangepaste mixer of

betonmolen, 1 zak TECHNIS C560 RAPID met 2.2 à 2.4 l

schoon koud water mengen Gezien de snelle uitharding van

het product is het zeer belangrijk om regelmatig na te gaan

of de menger of betonmolen niet blokkeert tijdens de

aanmaak. Dosering hydraulisch bindmiddel: 350 kg/m².

Aanbrengen: TECHNIS C560 RAPID aanbrengen op de

ondergrond, aandrukken (verdichten) en gladstrijken

afhankelijk van het gewenste resultaat. Voegen

(verdeelvoegen, dilatatie, omtrek) uitvoeren volgens

voorschrift. Dilatatievoegen van grote oppervlakken

integreren in de dekvloer.
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OPMERKINGEN 

- In de zomer de ondergrond bevochtigen om een

vroegtijdige uitdroging te voorkomen.

- TECHNIS C560 RAPID niet mengen met cement of zand.

Geen water toevoegen tijdens de uitharding.

- Bij een hechtende dekvloer steeds een aanhechtingslaag

of primer aanbrengen op de ondergrond.

- Vermijd luchtstromen en teveel mengwater, deze

hinderen een normale uitharding en verlengen de

wachttijd voor het verlijmen.

- Bij twijfel over de ondergrond, kunnen wij u altijd ter

plaatse gepast adviseren.  Tijdens droging dient tocht en

direct zonlicht vermeden te worden.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd,

uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden

verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

TECHNIS C560 RAPID is houdbaar tot 6 maanden na

productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele

verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht

en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en

het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie. 

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op

bostiksds.thewercs.com

Verpakking     Artikelnummer    EAN code

Zak á 25 kg.    30615676 3549212484835

Technische kenmerken

Basis Kant en klaar mengsel

Kleur grijs

Laagdikte van 5 tot 60 mm

Verwerkingstemperatuur +5°C  tot +25°C

Beloopbaar ca. 60 - 90 min.

Verwerkingstijd ca. 20 min.

Verbruik ± 2 kg/m²/mm laagdikte

Drukweerstand > 25 MPa na ca. 24 uur

> 40 MPa na ca. 28 dagen

Egaliseren na 6 u

Afwerken mogelijk tegels ca. 2 à 3 uur

vloercoating ca.12 uur

parket ca. 24 uur

Pallet 42

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en
65% RV.

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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