
Nafufill BB 2
Kunststofdispersie voor de verbetering
van cement-gebonden bouwmaterialen

Dosering 
Nafufill BB 2 is een melkachtige vloeistof die puur
of verdund met water als zogenaamde aanmaak-
vloeistof kan worden gebruikt. Voor de verbetering
van beton, mortel, dekvloer en gips is een toevoe-
ging van 10-20 % van het cementgewicht nodig
voor het bereiken van de vermelde technische
eigenschappen. 

Aanmaken / mengen 
Nafufill BB 2 respectievelijk de klaargemaakte
aanmaakvloeistof klaarzetten, het cementgebon-
den bouwmateriaal toevoegen, homogeen en klon-
tervrij met elkaar vermengen tot men een verwerk-
baar bouwmateriaal bekomt. Voor het mengen zijn
dwangmengers of langzaam draaiende dubbelro-
erwerken geschikt. 

Leveringsvorm 
Nafufill BB 2 wordt in blikken van 30 kg en vaten
van 200 kg geleverd. 

Opslagvoorwaarden 
In gesloten verpakking is Nafufill BB 2 minstens
12 maanden houdbaar. Nafufill BB 2 moet droog
en vorstvrij worden opgeslagen. 

Verwerkingsvoorwaarden 
Toepassing bij Lucht-/materiaal en ondergrond-
temperatuur van ≥ 5 - ≤ 35 °C. 

Verpakkingsafvalverwerking 
Nafufill BB 2 is oplosmiddelvrij en niet brandbaar.
De afvalsleutelnummer is 57304. 

Gelieve in het belang van het milieu de verpakking
volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons
Informatieblad voor verpakkingsvoorschriften „Het
MC-afvalverwerkingsconcept voor leeggemaakte
transport-en verkoopsverpakkingen“. 

Producteigenschappen 

Toepassingsgebieden

• Kunststofdispersie voor de verbetering van minerale bouwmaterialen 
• Verbeteren van cementgebonden bouwmaterialen zoals beton, mortel, dekvloer, gips 
• Aanmaken van PCC-betonvervanger 
• Kunststofdispersie voor het aanmaken van de mengvloeistof voor Zentrifix F 82 XX 
• REACh-beoordeelde blootstellingsscenario's: watercontact periodiek en continue, inhalatie periodiek,

verwerking 

• Zeepbestendige copolymeerdispersie 
• Verhoogt de buig- en trekvastheid 
• Vermindert de E-module en de wateropname 
• Verhoogt de vriesdooi-en dooizoutbestendigheid 
• Verbetert het waterafstotingsvermogen 
• Verhoogt de dichtheid 
• Verbetert de hechting met de ondergrond 
• Werkt vloeibaarmakend 
• Vermindert de krimpverhouding 
• Gecertificeerd conform EN 1504 deel 3 

Verwerkingsrichtlijnen

MC-Bouwchemie Müller GmbH & Co. KG • Het Eek 9b • 4004 LM Tiel • Nederland
Tel. +31-(0)344- 633700 • Fax: +31 (0) 344-633410 • info@mc-bouwchemie.com • www.mc-bouwchemie.nl

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 11/13. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 


