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Productbeschrijving

Producteigenschappen en toepassingen

Technische gegevens

Verbruik

Bestelgegevens

Opslag, transport en houdbaarheid

Veiligheid en milieu

Artcrete S48 Hechtemulsie is gebaseerd op een 
watergedragen polymeerdispersie voor toepassing in 
hydraulische mortels en hechtbruggen.

S48 wordt al dan niet met water verdund om als 
voorstrijkmiddel op alle soorten ondergronden 
toegepast te worden.
Cement-, gips- en kalkmortels worden sterker en vaster 
door toevoeging van S48 aan het aanmaakwater. 
Tevens wordt de aanhechting van mortels verbeterd.
De hechting van traditionele aanbrandlagen wordt 
beduidend verbeterd door toevoeging van S48.
Mortels met een toevoeging van S48 hebben een 
hogere druk- en buigtreksterkte.
S48 is toepasbaar voor tegelzetters-, stucadoors- en 
vloerenleggerswerkzaamheden.

¬ Werkzame stof polymeerdispersie
¬ Max. chloridegehalte < 0,05% 
¬ Soortelijk gewicht ca. 1,06 kg/liter
¬ Kleur melkachtig/

na droging transparant
¬ pH-waarde ca. 7,5
¬ Viscositeit 3000mPas
¬ Geur vrijwel reukloos
¬ Droogtijd 1 à 2uur

Verwerking

Als voorstrijkmiddel:
Op gladde en gesloten ondergronden onverdund 
toepassen. Afhankelijk van de porositeit van de 
ondergrond kan een verdunning tot maximaal 4 delen 
water op 1 deel S48 gebruikt worden.

Als toeslagmiddel:
Voor gebruik als toeslagmiddel is de richtlijn dat
0,5 - 2,0% S48 van het bindmiddelgewicht gebruikt
kan worden ter verbetering van de algehele 
morteleigenschappen zoals verwerkbaarheid, sterkte, 
waterdichtheid, reductie van krimp en een stofvrij 
oppervlak.

2Een hoeveelheid van 1 liter is voldoende voor ca. 30 m . 
Het een en ander is afhankelijk van de toepassing 
alsmede de hoedanigheid van de ondergrond.

Jerrycan 5ltr - 100 stuks per pallet
Jerrycan 10ltr - 60 stuks per pallet
Jerrycan 25ltr - 24 stuks per pallet

Het product vorstvrij transporteren en opslaan. In 
ongeopende originele verpakking minstens 6 maanden 
houdbaar.

Voor bijzonderheden het separate veiligheidsblad 
raadplegen.
Het product is bij deskundig gebruik ongevaarlijk. 

Productvoordelen

¬ Hecht-, aanbrand-, voorstrijk- en toeslagmiddel 
¬ Voor cement-, gips- en kalkmortels
¬ Sterk en elastisch
¬ Voor binnen en buiten
¬ Voor wand en vloer

Overige informatie

Alle Artcrete producten zijn met zorg ontwikkeld en 
geproduceerd en bedoeld voor professioneel gebruik.
De hier verstrekte informatie is zonder waarborg. Bij 
twijfel adviseren wij eerst proeven te nemen of contact 
met ons op te nemen. Wij aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen hebben 
ontstaan door het gebruik van deze informatie.


