
Poltec 440 is een kunstharsdispersie op basis van 
acrylaten welke het aanbrengen van Poltec mortels 
en systemen vereenvoudigd en de hechting en de 
mechanische eigenschappen hiervan verbeterd. 
Poltec 440 wordt onder andere gebruikt in combina-
tie met Poltec 110, 140, 160 en 220. Poltec 440 
kan ook worden gebruikt als aanbrandlaag op 
sterk zuigende ondergronden.

VERPAKKING
Verkrijgbaar in bussen van 2 liter 
en jerrycans van 5 liter.

KLEUR 
Melkachtig wit

VERVOER EN OPSLAG
In een koele, droge, maar vorstvrije ruimte In een koele, droge, maar vorstvrije ruimte 
houdbaar tot 12 maanden.

• Toevoeging aan de aanbrandlaag bij het gebruik 
    van Poltec 717 hechtmortel

• Gebruik van POLTEC 440 : water in verhouding 1:3 
   als aanmaakvloeistof voor Poltec 110, Poltec   
   160 en Poltec 220

• Te gebruiken in pure vorm als ‘primer’ bij sterk 
   zuigende onde   zuigende ondergronden

Als primer in pure vorm 0,1 tot 0,2 L/m2

Overige toepassingen aankelijk van de mortel

OMSTANDIGHEDEN
Poltec 440 niet verwerken onder de 5°C en boven 
30°C.

VOORBEREIDING
OppervlakOppervlakken dienen vrij van losse delen en van ver-
vuilingen (olie, vetten etc.) te zijn. Oppervlak bevoch-
tigen alvorens mortel aan te brengen

BENODIGDE HULPMIDDELEN
Kwast, roller of spuitapparatuur

REINIGING GEREEDSCHAP
Emmer om te mengen en benodigdheden voor het 
verwerken van de mortel.

Verbeterd de verwerkbaarheid van 
de mortel, vermindert de kans op 
krimpscheuren

Verbeterd de hechting aan het 
substraat

Vermindert waterindringing in de 
uitgeharde mortel en dus de kans uitgeharde mortel en dus de kans 
op vorstschade 

Bestand tegen UV straling en is 
derhalve beter bestand tegen 
weersinvloeden

Oplosmiddelvrij en niet brandbaar

Milieuvriendelijk
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Poltec 440 is niet toxisch, maar het dragen 
van handschoenen en een veiligheidsbril 
wordt sterk aangeraden. 

Bij contact met de ogen, direct grondig 
uitwassen met overvloedig schoon water. 
Niet wrijven! 

Bij contact met de huid, afwassen met water Bij contact met de huid, afwassen met water 
en zeep. 

Bij aanhoudende irritatie van de huid een arts 
raadplegen.

ADDITIEF 

COATEN EN 
WATERDICHTEN


