
Oxal SPM
Hoogsulfaatbestendige afdichtingsmortel voor het
herstel van vocht- en zoutbelast metselwerk

Ondergrondvoorbereiding
Oude pleisterlagen, oude verflagen, kalkresten,
stof, vervuiling, bitumineuze lagen, losse delen
enz. dienen volledig te worden verwijderd. De
ondergrond moet voldoende draagkrachtig en vrij
zijn van alle andere losmakende stoffen. Brosse,
zanderige metselvoegen dienen minimaal 2 cm
diep te worden uitgehakt. Daarna het metselwerk
met een staalborstel of met olievrije luchtdruk
grondig reinigen. Droge of sterk zuigende onder-
gronden dienen vooraf voldoende te worden voor-
genat.

Mengen
De afdichtingsmortel wordt gemaakt van de kant-
en-klare droge mortel en water. Het materiaal
wordt met langzaam draaiende dubbelroerwerken
gemengd. Daarvoor wordt ca. 80 % van het beno-
dige water klaargezet, de droge mortel toege-
voegd en dienen beiden componenten homogeen
en klontvrij met elkaar te worden gemengd. Het
resterende water dient voor het bepalen van de
consistentie en kan indien nodig worden toege-
voegd, totdat er een goed verwerkbare mortel is
ontstaan. Een mengtijd van tenminste 3 minuten
dient in acht te worden genomen.

Verwerking
Oxal SPM kan met geschikt gereedschap (b.v.
troffel of spaan) in een totale laagdikte van 6 - 50
mm worden aangerbacht. Bij laagdikten > 25 mm,
dient men tweelagig te werken. De tweede of iede-
re volgende laag Oxal SPM mag pas worden aan-
gebracht, als de eerste laag is aangetrokken,
maar nog niet volledig is uitgehard. Eventuele
doorgeslagen zouten moet voor het aanbrengen
van de tweede laag mechanisch, of met een
bezem worden verwijderd.

Nabehandeling
De vers aangebrachte afdichtingsmortel Oxal SPM
moet tijdens de uitharding, voor te snelle wateron-
trekking (zon, wind en hoge temperaturen)
beschermd worden.

Bijzondere richtlijnen
Aangetrokken mortel mag niet door toevoeging
van water, noch met verse mortel weer verwerk-
baar worden gemaakt! Het WTA-merkblad 
4-6-05/D „het achteraf afdichten van grondgeraak-
te bouwdelen“ dient in acht te worden genomen.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Geschikt voor alle minerale ondergronden zowel voor binnen als buiten
• Het maken van holplinten
• Oppervlakte spachtel voor vocht- en zoutbelast metselwerk
• Bouwwerkafdichting (achteraf) voor binnen in combinatie met Oxal DS-HS ook bij negatieve waterdruk
• Egaliseren van de ondergrond door het herstellen van schades en het sluiten van cementvoegen

• Waterdicht
• Hoge sulfaatbestendigheid
• Mechanisch belastbaar
• Snel waterbelastbaar, hard ook op natte ondergronden uit
• Vorstbestendig
• Zeer goede verwerking

Verwerkingsrichtlijnen 
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Eigenschap Eenheid Waarde Opmerkingen

Verbruik kg/m2 ca. 1,5 per mm laagdikte

Mengverhouding kg : l 25 : 3,4 - 3,6 Oxal SPM : water

Verwerkings- °C ≥ +5 Lucht- en ondergrondtemperatuur
voorwaarden Voor gebruik minstens 24 uur bij ≥ + 5 °C

opslaan.

Verwerkingstijd minuten ca. 30 Bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid
Afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtig-
heid, ondergrond en natte laagdikte
kan de droogtijd korter of langer worden.

Waterbelastbaar na uur 3 bij + 23 °C

Korrelmaat mm 2

Drukvastheid
Na   7 dagen N/mm² > 10
Na 28 dagen > 15

Buigtrekstekte
Na   7 dagen N/mm² > 2
Na 28 dagen > 3

Technische eigenschappen Oxal SPM

Productkenmerken Oxal SPM

Kleur grijs

Levering 25 kg zak
1 Pallet (40 zakken à 25 kg)

Opslag Bij droge opslag in originele gesloten verpakking minimaal 12 maanden
houdbaar. Beschermen tegen vorst!

Verpakkingsafvalverwerking Gelieve in het belang van ons milieu, de verpakking volledig leegmaken!
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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 05/15. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 

Alle informatie over de eigenschappen / structuur 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.


