Minerale versterker
Zoutomzetter

Sels-fix
Beschrijving:

- Sels-fix is een alkalische minerale versterker die de cohesie en de vastheid
van de behandelde zone sterk verhoogt.
- Verhardt en versterkt tot op 10 mm diepte alle natuurstenen, betonnen
muren, voegen, bakstenen en hygroscopische zouten (nitrieten, nitraten,
sulfaten, chloriden,…) die aanwezig zijn in het metselwerk.
- Wijzigt de “ademhalings”eigenschappen van de muren niet.

Eigenschappen:

- Dichtheid: 1,25 +/-0.05.
- Aanzicht: witachtig - pH hoger dan 11.
- Actieve bestanddelen: meer dan 25%.
- Onontvlambaar, geen oplosmiddelen.
- Kan preventief worden gebruikt.
- Corrosieve werking op andere ondergrond dan beton (afspoelen met water
bij contact).
- Geschikt voor beton, bakstenen, dakpannen van terracotta.
- Geen verandering van het aanzicht van het beton.
- Geeft geen dampen vrij.
- Gebruiksklaar.

Toepassingswijze: - In het kader van een behandeling tegen opstijgend vocht is het zeer
belangrijk om de zoutomzetter aan te brengen na de eigenlijke
behandeling, maar voor de herstelling van de bepleisteringen
(plafonneersel, hydraulische cementering,…).
- Met behulp van een metalen borstel de zichtbare zouten en brokkelige of
niet-homogene elementen van het metselwerk verwijderen.
- Afhankelijk van het geval, de te behandelen zone injecteren of verstuiven.
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Veiligheidsvoorschriften:

- Als irriterend geklasseerd product.
- Draag handschoenen voor gevoelige huid en een masker om de ogen te
beschermen.
- Bij contact met de ogen, onmiddellijk en overvloedig met water spoelen.
- Het hele jaar toepasbaar, behalve bij temperatuur lager dan 3°C.

Verbruik:

- Bij verstuiving: van 0,3l tot 1l / m² (de behandeling herhalen na 24 uur
indien nodig tot aan de saturatie van de ondergrond).
- Bij injectie:
- 1,5l/m per strook van 10cm muurdikte.
- Gat met tussenafstand van 15 tot 30cm.
- Diameter 12 tot 14mm.
- Diepte: ½ tot 2/3 van de dikte van de muur.

Verpakking
en opslag:

- 5 L en 25 L.
- Kan 1 jaar worden bewaard in zijn oorspronkelijke verpakking.

www.hydrothan.com

00-32-(0)10 84 60 89
 00-32-(0)10 84 59 10
 info@hydrothan.com

