Sakrete Productinformatieblad

Multipol®
Toepassing
Sakrete Multipol is een universele waterverdunbare polymeer/kunststofdispersie, die voor wanden en vloeren
zowel binnen als buiten toepasbaar is als:
• Toeslagmiddel voor verbetering van cement, gips- en
kalkmortels.
• Hechtbrug tussen oude en nieuwe lagen cementgebonden mortels.
• Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet en hout.
• Voorstrijkmiddel voor vrijwel alle sterk of zwak zuigende ondergronden.
• Aanbrandmiddel voor gladde en gesloten ondergronden.
Eigenschappen
• Hechtingsverbeteraar
• Sterkteverbeteraar
• Plastificeerder
• Waterdichtingshulpstof
Technische gegevens
• Waterverdunbare kunststofdispersie
• Omgevings- en ondergrondtemperatuur: > 5°C
• Maximale ondergrondtemperatuur: +35°C
• Maximale relatieve vochtigheid 90%
• Droogtijd afhankelijk van toepassing
Voorbehandeling
De ondergrond dient schoon, droog, stofvrij, vetvrij en
draagkrachtig te zijn. Los zittende delen verwijderen en
ondergrond zonodig herstellen en goed laten drogen.
Anhydriet dekvloeren zonodig schuren om oppervlaktefilm te verwijderen.
Verwerking
• Toeslagmiddel voor cement, gips- en kalkmortels:
Maximaal 10% Multipol (van het cementgewicht) toevoegen aan het aanmaakwater. Bij vloerverwarming
maximaal 5%.
• Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet en hout:
Multipol 1:1 met water verdunnen en het mengsel aanbrengen met een vachtroller. Droogtijd ca. 16
uur, (indien nodig) het oppervlak na droging schuren.
Hierna het oppervlak voorstrijken met een mengsel van
Multipol en water in de verhouding van 1:3.
• Voorstrijkmiddel:				
Multipol 1:3 met water verdunnen. Aanbrengen met
kwast of vachtroller. Droogtijd 1-3 uur.
• Aanbrandmiddel voor gladde en gesloten ondergronden:						

Multipol met scherp zand, cement en water in de
volumeverhouding 1:1:1:1 aanbrengen met een stoffer
in een laag van 2 à 3 mm; na 16 uur drogen opnieuw
voorstrijken met Multipol en water in de volumeverhouding 1:3.
Let op! Een overdosering kan de kwaliteit negatief beinvloeden.
Bij toepassing van een aardvochtige specie kan na ca. 30
minuten de specie “nat in nat” op de met Multipol voorbehandelde ondergrond worden aangebracht.
Verbruik
• Als morteltoeslag ca. 300-420 ml. per zak van 25 kg
mortel.
• Als hechtbrug ca. 200-300 gram/m2.
• Als voorstrijk ca. 50 gram/m2.
Afhankelijk van de toepassing, dosering, en porositeit van
de ondergrond
Leveringsvormen
Emmers van 1 en 5 liter.
Houdbaarheid
Tenminste 12 maanden, mits koel, droog en vorstvrij
opgeslagen in onaangebroken originele verpakking.
Ten minste houdbaar (t.h.t.) zie etiket deksel.
Overige Informatie
Het veiligheidsblad is op te vragen bij Remix Droge Mortel
BV of te downloaden van www.sakrete.nl.
Algemeen
Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen
en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de
erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden.
Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en
hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op
de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij
echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad
vervallen voorgaande bladen.
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