
Fluresit 4-DS
Vloeibare versneller voor
betoncosmetische spachtels

Fluresit 4-DS versnelt de reactie- /
uithardingstijd van cement en mortel
Door middel van de verdunningsgraad kan de
reactie- / uithardingstijd individueel worden inge-
steld. Het product wordt gebruikt in de hoog-, weg-
en waterbouw en is ook geschikt als additief in
mortels voor snelle reparatiewerkzaamheden als
ook voor de betoncosmetische spachtels.

Met Fluresit 4-DS kunnen waterlekkages in beton-
nen oppervlakken of in metselwerk oppervlakkig
worden afgedicht. Verder is het geschikt voor het
stoppen van waterdoorbraken alsook voor het
afdichten van watervoerende scheuren, voegen en
overige gebreken in de betonnen oppervlakken.

Mengen
De verdunningsgraad met water richt zich naar
het gewenste versnellingseffect en is proefonder-
vindelijk vast te stellen naar de gegeven omstan-
digheden.

Aanwijzingen
Fluresit 4-DS is sterk alkalisch. Bij de verwerking
dienen rubberen handschoenen en een veilig-
heidsbril gedragen te worden. Volg bij het verwer-
ken de instructies op de leveringsverpakking en in
de veiligheids informatiebladen.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Voor het versnellen van betoncosmetische spachtels
• Voor het versnellen van de minerale hechtbrug voor de betoncosmetica
• Voor het versnellen van reparatiemortels voor o.a. afdichting van waterlekkages in beton en

metselwerk
• Voor het versnellen van reparatiemortels voor o.a. afdichting van watervoerende scheuren
• Betonwerkzaamheden onder water

• Chloridevrij
• Versneller
• Dichtend
• Met water verdunbaar
• Instelbare reactie- / uithardingstijd van betoncosmetische spachtels
• Geen invloed op de kleur van betoncosmetische spachtels

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde Opmerkingen

Kleur transparant

Mengverhouding RT 1 : 7 Fluresit 4-DS : Water*

Verwerkingstemperatuur °C + 5 minimaal
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Technische eigenschappen Fluresit 4-DS

Productkenmerken Fluresit 4-DS

Interne controle DIN EN ISO 9001

Opslag In gesloten verpakking, droog en vorstvrij, minimaal 12
maanden houdbaar.

Levering 12 kg Kan; 1 Palet (40 Kannen à 12 kg)
35 kg Kan; 1 Palet (16 Kannen à 35 kg)
200 kg Vat

Verpakkingsafvalverwerking Gelieve in het belang van ons milieu, de verpakking
volledig leegmaken!

* Alle informatie over de eigenschappen zijn gebaseerd op laboratoriumtesten en kunnen variëren
in de praktijk. Om de technische geschiktheid in individuele gevallen vast te stellen, wordt het
aanleggen van een proefvlak aanbevolen.
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Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 03/15. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 


