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   SEAL 810 
   Dichtingmortel
   (originele benamingen voor attesten en goedkeuringen BUDOSZCZEL-H 810)

 
Eigenschappen:  Kant en klare één komponent dichtingsmortel, van droge kleefstoffen, minerale en organische vulstoffen en  
   additieven. Na het mengen met water bekomt men een homogene massa die makkelijk verwerkbaar is en  
   een grote hechting geniet. Na het uitharden bekomt men een lichte, midden of zware dichtingslaag (afhan- 
   kelijk van het aantal lagen) die naadloos en waterresistent (zwembadwater, stadswater en regenwater, ook  
   met verhoogde temperaturen) is. Het product dient aangebracht te worden op een droge ondergrond en in  
   een niet te hoge luchtvochtigheid, is bestemd voor gebruik binnen en buiten.
 
Toepassing:  Deze mortel wordt gebruikt als waterdichting in alle ruimtes met verhoogde luchtvochtigheid (bad, douche,  
   zwembad, ...), voor het afdichten van binnen en buitenzijde van reservoirs en zwembaden, afdichten van  
   keldermuren en funderingen aan de buiten- en binnenzijde (mits aanbrengen van een wapeningsnet) en  
   waterwerende laag voor terassen en balkonnen. Kan gebruikt worden voor het afdichten en overwerken  
   van minerale ondergronden met scheuren van max. 0.4 mm. Gebruik op beton, baksteen, gewapend beton,  
	 	 	 gasbeton,	...	.	Legt	een	naadloze	film	op	cementvloeren,	kalkcement	en	pleister.
 
Technische parameters: Samenstelling: Portland cement, polymeer bindmiddel, minerale vulstoffen en additieven.  
   Dichtheid: ong. 1.68 kg/dm³ 
	 	 	 Scheuroverbruggend:	≤	0.4	mm 
	 	 	 Hechting	op	betonnen	ondergrond:	≥	0.5	Mpa 
	 	 	 Waterdichtheid:	≥	0.5	Mpa 
	 	 	 Inhoud	van	oplosbare	chroom	in	de	bruikbare	massa:		≤	0.000	2%
 
Uitvoeringsgegevens:	 Primer:	PRIM	301 
	 	 	 Verwerkingstemperatuur:	5-25	°C 
	 	 	 Vermengen	met	5-6	l	water	op	25	kg	droge	stof 
	 	 	 Minimum	laagdikte:	2	mm,	maximum	5	mm 
	 	 	 Altijd	minimum	2	lagen	aanbrengen 
	 	 	 Twee	uur	verwerkingstijd	na	aanlengen	met	water	(bij	een	temperatuur	van	20	°C) 
   Pré uitharding: 60 minuten 
	 	 	 Droogtijd	eerste	laag:	ong.	3	uur 
	 	 	 Droogtijd	2de	en	elke	volgende	laag:	3-4	uur 
	 	 	 Verbruik:	ong.	1.5	-	1.7	kg/m²/mm 
	 	 	 Droogtijd	voor	elke	afwerkingslaag	(bv.	tegellijm,	...):	0.8	mm	/	24	uur	bij	een	temperatuur	van	20	°C	en	 
	 	 	 een	luchtvochtigheid	van	60	%.
 
Gebruik:   Voorbereiding ondergrond: de ondergrond moet stabiel, compact, droog en vrij zijn van verontreinigingen  
   die de hechting kunnen verminderen (stof, zoutbloei, olie, vetten, verfresten, ...). 
   Scheuren en barsten in de ondergrond met een breedte groter dan 0.4 mm dienen herstelt te worden met  
	 	 	 RENO	427.	De	hoeken	of	stopranden	afwerken	met	een	egaliserende	mortel	(diameter	4	cm).	Onder- 
	 	 	 gronden	in	beton	moeten	minstens	3	maanden	oud	zijn,	ondergronden	in	kalk	cement	en	cementdekvloeren	 
	 	 	 minstens	4	weken.	Sterk	absorberende	en	stoffige	ondergronden	eerst	behandelen	met	PRIM	301.	Op	 
   ondergronden met hoge temperatuur is het aanbevolen om deze eerst met water te besprenkelen. 
	 	 	 Voorbereiding	product:	de	droge	massa	mengen	met	5-6	l	zuiver	lauw	water	(manueel	of	machinaal)	 
	 	 	 gedurende	2-3	minuten,	na	menging	van	de	eerste	partij	consistentie	controleren	en	eventueel	water	toe- 
   voegen. Opgelet gebruik altijd de zelfde hoeveelheden op dezelfde werf!! Altijd goed mengen om schifting  
   van de komponenten na transport te vermijden, eenmaal uitgehard niet meer mengen of aanlengen met  
   water.  
 
 
 
 
 
 



AXO INDUSTRIES BVBA    www.axoindustries.be    2
Oostkaai 23 - 8900 Ieper    info@axoindustries.be RF TF 001/2012
T: +32 (0)57 36 34 23 

   SEAL 810  
   Dichtingmortel 
   (originele benamingen voor attesten en goedkeuringen BUDOSZCZEL-H 810) 

 
Gebruiksaanwijzing:	 De	massa	aanbrengen	op	de	te	dichten	ondergrond	met	kwast,	rol	of	stalen	pallet,	altijd	in	minimum	2	lagen	 
   met een dikte afhankelijk van het type dichting dat vereist is. In geval van bescherming tegen vocht, een  
	 	 	 laagdikte	van	2-2.5	mm,	bescherming	tegen	insijpelend	water	3-3.5	mm	en	voor	waterdichting	4.5-5	mm.	 
   Het aanbrengen van een eerste laag dient om de porïen in de ondergrond te dichten, na het aanbrengen,  
	 	 	 ongeveeer	3	uur	wachten	om	de	leerste	laag	te	laten	uitharden	en	daarna	verdere	uitvoeringswerken	aan	te	 
   vatten. Bij het aanbrengen van twéé lagen SEAL 810 elke volgende laag aanbrengen op een sémi-uitgeharde  
   ondergrond. Het is aanbevolen de eerste laag aan te brengen met een kwast en de volgende met een pallet.  
   Indien men meerdere lagen aanbrengt met een kwast steeds in verband werken. De minimum laagdikte is  
	 	 	 2	mm	en	maximum	5	mm.	In	het	geval	van	terassen	en	balkons	moet	er	een	bewapeningnet	ingebed	worden,	 
   op plaatsen waar vloeren en muren samenkomen of op delatatievoegen dient men een dichtingstape aan te  
	 	 	 brengen.	Het	verwerkte	product	moet	minstens	24	uur	beschermd	worden	tegen	snelle	droging,	regen	en	 
   vorst. In geval van een te snelle droging, de oppervlakten met water besprenkelen. Beschermen tegen grote  
   mechanische belasting, scherpe voorwerpen, ... .  
 
Reiniging gereedschap: Onmiddellijk na gebruik met zuiver water.
 
Verpakking:	 	 Zakken	van	25	kg,	42	stuks	per	pallet.
 
Opslag:   Tot 9 maanden na productiedatum op een droge plaats in ongeschonden originele verpakking.
 
Gevaren:  Eenmaal vermengd met water krijgt men een alkalische reactie. Kontact met huid en ogen vermijden, indien  
   kontact, overvloedig spoelen met zuiver water.
 
Toelating:	 	 Document	voldoet	aan,	technische	goedkeuring	ITB	nr.AT-15-6326/2004.


