
SL C950 RENOQUICK
STANDVASTE REPARATIEMORTEL

VOORDELEN

- Hoog standvermogen

- Ook voor kleine laagdiktes

- Spanningsarm en snel doorhardend

- Fijnkorrelig

- Strekbaar met zand S409

- Hoog standvermogen

- Ook voor kleine laagdiktes

- Spanningsarm en snel doorhardend

- Fijnkorrelig

- Strekbaar met zand S409

PRODUCT

SL C950 RENOQUICK is een cementgebonden

reparatiemortel, fijnkorrelig, zeer emissie-arm (A+).

Toepassingen

SL C950 RENOQUICK is een niet-zelfvloeiende

reparatiemortel met snelle droging voor het herstellen van

dekvloeren. Reno Quick is speciaal geschikt voor het

nivelleren van grote oneffenheden op diverse

ondergronden, het opvullen van gaten, het nivelleren en

herstellen van trapneuzen en fijn modelleerwerk. Ook zeer

geschikt voor het maken en herstellen van een helling. Voor

het plaatsen van een soepele vloerbekleding is egaliseren

noodzakelijk.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van  DIN

18365 vlak, permanent droog, zuiver, scheurvrij en druk-en

trekvast zijn. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag

op het moment van de plaatsing de volgende waarden niet

overschrijden:

• Cementdek & betonvloer: 2,0 CM-%

• Cementdek & betonvloer met vloerverwarming: 1,8 CM-%

Voorbehandeling: Gebruik de juiste primer (afhankelijk van

de ondergrond). Respecteer de droogtijd van de primer. De

primer verhindert een te snelle absorptie van het

aanmaakwater door de ondergrond.  Alle cementgebonden

ondergronden onderhevig aan opstijgend vocht

voorbehandelen met HYTEC 336 XTREM (zie ti-blad).

Verwerking: Met een trage elektrische mixer (max. 500

tpm), 1 zak SL C950 RENOQUICK met ca. 5,5 liter schoon

koud water tot een homogeen mengsel verwerken. Het

mengsel kan direct na aanmaak verwerkt worden.

Verwerkingstijd van het mengsel: 15 à 20 minuten in functie

van de temperatuur. Geen water toevoegen na aanmaak van

het mengsel. Het egaliseren van SL C950 RENOQUICK kan

het beste gebeuren wanneer deze beloopbaar is, maar nog

niet helemaal droog. Is SL C950 RENOQUICK helemaal

droog, dan voorstrijken met GRIP A500 MULTI 1 : 1 voordat

men begint met egaliseren.

25 kg poeder ± 5,5 l water 1-50 mm
25 kg poeder ± 5,5 l water 8 kg S409 alle diktes

Vloerverwarming: Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten

proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in

werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het

aanbrengen van SL C950 RENOQUICK uit. (max. temp. +15°

C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de

afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de

opstookprocedure van de fabrikant moet worden

opgevolgd.
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REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd,

uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden

verwijderd.

INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen.

Type bekleding: parket, tegels.

Laagdikte: 1 - 50 mm, na toevoeging van zand: alle

laagdiktes

Ondergrond Primers
Cementdekvloer GRIP A500 MULTI 1:1
Oude tegels GRIP A936 XPRES
Oude lijmresten GRIP A500 MULTI

De droogtijd wordt beïnvloed door ventilatie en

temperatuur; vermijdt tocht en direct zonlicht.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL C950 RENOQUICK 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 Artikel nr.  EAN code  
Zak 25 kg 30615444 3546212484590

Technische kenmerken

Basis cement, gemodificeerd

Kleur grijs

Verbruik ca. 1,6 kg/m²/mm

Verwerkingstemperatuur van +5°C  tot +20°C

Beloopbaar na ca. 45-60 min.

Verdere bewerking egaliseren, pvc vloer: minimaal

na 3-5 uur. Bij parket na 24 uur

Geschikt voor

vloerverwarming

ja, volg de opstookprocedure

Geschikt voor parket ja

GISCODE ZP1 (chromaatarm)

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.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0)162 491 000
 +32 (0)9 255 17 17


