
VERPAKKING
Zak 25 kg / 48 stuks per pallet

VERVOER EN OPSLAG
12 maanden mits droog en vorstvrij

2 kg per m2 per mm laagdikte.

Druksterkte     4 uur: 1,5N/mm2

        24 uur: 45N/mm2

        28 dagen: 80N/mm2

Treksterkte     4 uur: 0,8N/mm2

        28 dagen: 9N/mm2

Hecht/treksterkte  > 1.8 N/mm2

DicDichtheid      poeder:  1,4kg/L
        mortel: ca. 2,2kg/L
Verwerkingstijd   5°C: 4½ uur
        20°: 2 uur
        30°C: 90 minuten

Aindtijd     3 - 4 uur (20°C)

Laagdikte     3 tot 4cm

OMSTANDIGHEDEN
Niet te gebruiken bij temperaturen beneden 50C 
(of indien de temperatuur binnen 24 uur beneden 
50C daalt) of boven 300C.

VOORBEREIDING
Ondergrond moet volledig schoon zijn en vrij van
losselosse delen, olie of vet; eventueel zandstralen. De te 
verlijmen oppervlakken bevochtigen, er mag echter 
geen water op het oppervlak blijven staan.

VERWERKING
Poltec 710 aanmaken met 2,5-3,0 liter leidingwater.
Bij laagdikte boven 20mm dient een micromortel te
wworden gemaakt door het toevoegen van 10 tot 
20kg steenslag in fractie 2/6 of 4/8 en aanmaken 
met totaal 4,4 liter leidingwater. Bij reparatie eerst 
een met een kokosstoffer een slurry van verdund 
aangemaakte Poltec 710 aanbrengen. Voor deze is 
opgedroogd. Poltec 710 aanbrengen waarbij zorgt 
dient te worden gedragen dat er geen lucht ingeslo-
tten wordt. Poltec 710 goed aandrukken en meteen 
glad afwerken. De mortel tijdens het uitharden be-
schermen tegen uitdroging met bijvoorbeeld folie. 
Als Poltec 710 wordt gebruiktals mortelbed voor 
straatwerk, een laag van 3 tot 4 cm mortel aanbren-
gen en het straatwerk stellen door de stenen in de 
mortel te drukken. Het straatwerk kan duurzaam 
worden afgevoegd met bijvoorbeeld Poltec 715 of 
Poltec 716.

BENODIGDE HULPMIDDELEN
Troffel / schop, mengkuip en eventueel panmenger
(mengen bij laag toerental).

REINIGING GEREEDSCHAP
Schoonmaken met water, na droging alleen 
mechanisch te reinigen.

Snelle uitharding

Krimparm

Kan op vochtige ondergrond worden 
aangebracht

Uitstekende hechting op poreuze 
ondergronden

Hoge mechanische weerstandHoge mechanische weerstand
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Gebruik van handschoenen, veiligheidsbril 
en stofmasker wordt aangeraden.

Dit cementproduct kan irritatie aan de huid 
veroorzaken.

Bij contact met de ogen onmiddelijk over-
vloedig uitspoelen.

BETONWEGENMORTEL

STELLEN EN 
FIXEREN


