
Hydro Seal BE Hydro Seal BE 
- Beton- en Vloerversteviger -- Beton- en Vloerversteviger -
Verdichtingsvloeistof

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 60 24 2

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid 10 kg10 kg 30 kg30 kg 200 kg200 kg

verpakking plastic can plastic can vat

verpakkingscode 10 30 69

art.nr.art.nr.

1290 ◼ ◼ ◼

VerbruikVerbruik Ca. 0,15 - 0,50 kg/m² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

ToepassingToepassing Chemisch verdichten van vers beton en cementdekvloeren■
Voor onderhoud en als bescherming van minerale ondergronden zoals beton en
cementdekvloeren

■

Stofbinding en versteviging van fijn poreuze, minerale bouwmaterialen■
Bescherming tegen vervuiling en beschadiging van de poriënstructuur■

EigenschappenEigenschappen Kleurloos■
Alkalisch■
Verhoogt de slijtvastheid■
Verhoogt de druksterkte■
Reduceert de opname van water en schadelijke zouten■

Technische gegevensTechnische gegevens

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende
productspecificaties.

Dichtheid (20°C) ca. 1,15 gr/cm³

Basis alkalische silicaatoplossing

pH-waarde ca. 11,4

Kleur kleurloos, helder

CertificatenCertificaten Classificeringsrapport nr. 391455-02Classificeringsrapport nr. 391455-02
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WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding Eisen aan de ondergrondEisen aan de ondergrond
De ondergrond moet schoon, zuigkrachtig en olievrij zijn.

■

VoorbereidingVoorbereiding
Oude beton-/cementoppervlakken op tijd - één dag voor de verwerking - voornatten.

■

VerwerkingVerwerking

Het materiaal drukloos door middel van vloeien meerdere malen nat-in-nat volledig
verzadigend aanbrengen.
Het materiaal met een rubberen trekker verdelen, aansluitend met een bezem
doorwerken.
Overtollig materiaal verwijderen respectievelijk na de juiste gelvormingstijd (ca. 30
minuten) met water nawassen.
Bij grote oppervlakken verdient het de aanbeveling een reinigingsmachine te gebruiken.

VerwerkingsrichtlijnenVerwerkingsrichtlijnen
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

■

VerwerkingstipVerwerkingstip Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen
komen, beschermen en afdekken.
Bij gepigmenteerde dekvloeren kan na het aanbrengen van het materiaal
kleurverandering voorkomen.
De reactie kan afhankelijk van de omgevingsomstandigheden tot 90 dagen duren.

OpmerkingOpmerking Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden
overeengekomen.

Gereedschap / reinigingGereedschap / reiniging Geschikt spuitapparaat, bezem, geschikte reinigingsmachine

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.
Opgedroogde materiaalrestanten kunnen allen nog mechanisch worden verwijderd.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
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Afval Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele
verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet
samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen
werpen.

Prestatieverklaring PrestatieverklaringPrestatieverklaring

Verklaring van
conformiteit  

Remmers B.V.Remmers B.V.
Nagelpoelweg 30, 7333 NZ Apeldoorn

09
GBI F 018-2
EN 13813:2002
1290

Dekvloermortel en dekvloeren

Brandklasse: Bfl–s1 

Vrijgekomen corrosieve substanties: SR

Slijtweerstand: niet bepaald

Hechttreksterkte: niet bepaald

Slagvastheid: niet bepaald

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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