
MC-Floor Screed BS
Hechtbrug

Ondergrondvoorbereiding
De ondergrond moet schoon en vorstvrij zijn,
draagkrachtig en vrij van vet, verflagen, oplosmid-
delen en losse delen. Bevochtig zuigende onder-
gronden van tevoren (voorkom achterblijvende
plassen). Zie informatieblad “Algemene verwer-
kingsinstructies voor grove mortel/betonvervang-
systemen”.

Mengen
De hechtbrug bestaat uit een poedercomponent
en wordt door het toevoegen van water een
gebruiksklaar hechtmiddel. MC-Floor Screed BS
wordt onder voortdurend roeren in het klaargezet-
te water gestrooid, homogeen en klontervrij
gemengd. Het mengen duurt 5 minuten.
Gebruik hiervoor langzaam draaiende roerwerken
(maximaal 400 omw./min.).

Mengverhouding
Voor een verpakking van 5 kg is circa 0,9 tot 0,95
liter water nodig; voor een verpakking van 20 kg
circa 3,6 tot 3,8 liter. Omdat er door het cement-
aandeel bij het watergebruik schommelingen kun-

nen optreden, wordt aangeraden eerst een mini-
male hoeveelheid water te gebruiken en stapsge-
wijs water toe te voegen, totdat een goed smeer-
bare consistentie is verkregen.

Verwerking
Bevochtig de ondergrond vóór het opbrengen van
MC-Floor Screed BS. Sterk zuigende ondergrond
moet meerdere keren worden bevochtigd. Borstel
MC-Floor Screed BS zorgvuldig in op de matvoch-
tige, maar niet waterverzadigde ondergrond.
Voorkom plasvorming. Er mag slechts zoveel wor-
den aangebracht als in verse toestand van het
hechtmengsel ook met de volgende laag kan wor-
den behandeld. Voor de verwerking kunnen kort-
harige kwasten, borstels of schrobbers worden
gebruikt.

MC-Floor Screed BS kan ook met wormpompen
naar de verwerkingsplaats worden gevoerd en
daar worden verdeeld; het mengsel moet vervol-
gens wel zoals hierboven beschreven met de hand
in de ondergrond worden ingewerkt.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Creëren van vlakke vloeren op mineraal gebonden ondergronden
• Hechtbrug voor dekvloer voor het repareren van productiehallen, magazijnen en logistieke

ruimten, rijwegen enzovoort

• Cementgebonden, kunststofveredelde, ééncomponentige hechtbrug
• Hechtbrug voor MC-Floor Screed 10 en MC-Floor Screed 25

Verwerkingsinstructies
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Dichtheid verse mortel kg/dm³ 2,10

Verbruik (droge mortel) kg/dm³ 1,70

Mengtijd minuten ca. 5 -

Mengverhouding gd 100 : 18 - 19

Verwerkingstijd minuten 30 bij + 20 °C en 50 %
relatieve luchtvochtigheid

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ 5 - ≤ 30 Lucht-, materiaal- en
ondergrondtemperatuur

Verbruikshoeveelheden* kg/m² 1,1 - 1,2
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Technische eigenschappen MC-Floor Screed BS

Productkenmerken MC-Floor Screed BS

Reinigingsmiddel gereedschap Water

Kleur Cementgrijs

Levering Verpakkingseenheid zakjes van 2 x 5 kg, zakken van elk 20 kg

Bewaaradvies Indien droog bewaard in de originele gesloten verpakking circa
1 jaar houdbaar. Droog en koel bewaren.

Afvalverwerking verpakking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons
informatieblad voor de verpakkingsvoorschriften “Het MC-afvalver-
werkingsconcept voor leeggemaakte transport- en verkoopver-
pakkingen”. Op aanvraag sturen wij u hier graag een exemplaar
van toe.

* De verbruikshoeveelheden zijn afhankelijk van de ruwheid en temperatuur van de ondergrond,
alsmede de opslag- en verwerkingstemperatuur. Om de locatiespecifieke verbruikshoeveelheden te
bepalen, wordt een vooronderzoek geadviseerd.

**Alle technische kengetallen zijn bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid gemeten.

Veiligheidsvoorschriften
Let op de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen.

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 01/18. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 
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