
Nafufill SC 08
Met microsilica gehard renovatie spuitbeton 

Ondergrondvoorbereiding
Zie informatieblad “Algemeen verwerkingsadvies 
voor grove mortel / betonvervangsystemen”.
Verwerking / voornatten:
Voor het aanbrengen van Nafufill SC 08 dient de 
ondergrond zorgvuldig voorgenat te worden. Bij 
volledig uitgedroogde betondelen moet de dag voor 
het aanbrengen met het natmaken worden gestart. 
Een gesloten waterfilm moet worden vermeden. Bij 
het begin van de echte verwerking dient de 
ondergrond mat vochtig te zijn.
Verwerking / droog spuitproces: 
De watertoevoeging bij de mengspuitmond moet 
zo worden ingesteld dat een homogene, stofvrije 
spuitmortel wordt aangebracht. Tussen de spuitkop 
en de ondergrond moet een spuithoek van 90°
worden aangehouden. Tussen de sproeikop en het 
oppervlak dient een spuithoek van 90°in acht 
worden genomen. De afstand tussen de sproeikop 
en de grond moet 0,5 - 1 m bedragen. Om achter / 
onder de bewapening te kunnen spuiten, kan de 
afstand en de spuithoek worden veranderd. In 
gespoten kwaliteit komen de 28-daagse 
druksterkten (in onderstaande tabel) overeen met 
een klasse C 55/67 beton.

Handmatige verwerking:
Nafufill SC 08 kan met de hand worden aange-
bracht op horizontale oppervlakken. Voor het 
mengen moeten dwangmengers of langzaam 
lopende dubbele roerders worden gebruikt. De 
mengtijd is 3 minuten. Handmatig of gedeeltelijk 
mengen is niet toegestaan. Voor een 25 kg 
verpakking Nafufill SC 08 is ca. 2,25 - 2,5 liter water 
nodig. Om meer gelijkmatige laagdiktes te  bereiken
moet gebruik gemaakt worden van hoogtemeters. 
Bij de betonvervanging worden alle voegen in de 
onderconstructie gesloten overgenomen. Voor 
vloer-/wandaansluitingen dient een voeg te worden 
gevormd. 

Oppervlaktebehandeling: 
Nafufill SC 08 kan na het aanbrengen worden 
gladgestreken en met een hout- resp.
plastic troffel worden afgewreven

Nabehandeling 
Nafufill SC 08 dient 5 dagen nabehandeld te 
worden met vochtige jute en folie. Gedurende deze 
tijd mag de jute niet uitdrogen. Een alternatief is om 
een vloeibaar nabehandelingsmiddel te gebruiken.

Producteigenschappen 

Toepassingsgebieden

• Droog spuitbeton voor de reparatie van wand- en plafondoppervlakken in de civiele techniek en de 
industriebouw

• Spuitbeton voor de reparatie van wand- en plafondoppervlakken in drinkwatertanks, in 
drinkwaterzuiveringsinstallaties en betoncomponenten in drinkwaterbeschermingszones

• Geschikt voor het sluiten van grote en diepe schades
• Geschikt voor het maken van keerwanden en voor het versterken van bestaande constructies
• Creëren van horizontale egalisatielagen
• Van toepassing op basis van EN 206 voor blootstellingsklassen XC1-4, XF1-4, XS1, XD1-3, XA1-3 en 

XTWB
• Gecertificeerd volgens DIN EN 1504 deel 3 voor principes 3 en 7, procedures 3.1, 3.3, 7.1 en 7.2

• Eéncomponentig, alleen mengen met water
• Kan worden aangebracht door middel van droog spuiten, in het horizontale gebied met de hand
• Zeer sulfaatbestendig, laag alkaligehalte
• Hoge carbonatatiebestendigheid
• Bestand tegen temperatuur, vorst en dooizout
• Waterdampdiffusie-open en ondoordringbaar voor water
• Bewijs volgens DVGW werkblad W 347 is aanwezig
• Geclassificeerd als type 1 volgens DVGW werkblad W 300, voor type 1 is geen bewijs volgens 

DVGW-werkblad W 270 vereist
• Niet brandbaar conform DIN EN 13501-bouwstofklasse A1
• Klasse R3 volgens DIN EN 1504 deel 3 

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Max. korrelmaat mm 8 

Mengverhouding gd 100 : 9 - 10

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ 5 ≤ 35

Buigtreksterkte N/mm2 4,9 7 dagen
5,7 28 dagen

E-Module handverwerking N/mm2 37.000 Na 28 dagen (statisch) 

E-Module spuitverwerking N/mm2 33.000 Na 28 dagen (statisch) 

Krimpen mm/m 0,39 Na 28 dagen 
Verbruik (droge mortel) kg/m2/mm 2,1 zonder terugslag

Laagdikte bereik mm 30
60
120

Min. laagdikte per arbeidsgang 
Max. laagdikte per arbeidsgang 
Max. totale laagdikte

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ 5 - ≤ 30 Lucht-/materiaal-en ondergrond-
temperatuur

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 12/21. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 

Technische eigenschappen Nafufill SC 08

Productkenmerken Nafufill SC 08
Vorm Poedervorm

Levering Zakken van 25 kg, losse goederen 

Opslag In ongeopende originele verpakking en bij temperaturen tussen 5°C 
en 30°C op een droge plaats minimaal 12 maanden houdbaar.

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons 
informatieblad voor verpakkingsvoorschriften „Het MC-afvalver-
werkingsconcept voor leeggemaakte transport-en 
verkoopsverpakkingen“. Dit zenden wij u op aanvraag graag toe. 

* Alle technische kenmerken werden bij 21°C ±2°C en 50 % relatieve luchtvochtigheid vastgesteld.
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poedercomponent : water
Lucht-/materiaal-en ondergrond-
temperatuur

Drukvastheid (handverwerking) N/mm2 38,8 7 dagen
43,7 28 dagen

Soortelijk gewicht droge mortel      kg/dm³          2,31

Kleur Cementgrijs




