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Toepassingsgebied 
 
  Microplast® Classic is een chloridevrije luchtbelvormer en wordt aangewend als 

hulpmiddel bij het pleisteren en betonneren. Mag gebruikt worden in metselspecie, 
vloermortel, dekvloeren voor vloerverwarming, voor buiten- en binnenpleisterwerk,  
wegen- en bruggenbouw, geprefabriceerd beton, enz. 
Microplast® Classic maakt het zelfs mogelijk zeer scherpe zandsoorten te verwerken. 

 
Eigenschappen 
 
  Microplast® Classic doet talloze, uiterst kleine, elastische luchtporiën ontstaan, 

waardoor de oppervlaktespanning van het water verkleint en er geen bezinking 
optreedt in de mortel. Het "bloeden" en het opstijgen van het aanmaakwater 
worden in hoge mate verminderd en het hermengen wordt overbodig. 

 Het beton en de metselspecie blijven tijdens het transport homogeen. 
 Microplast® Classic maakt mortel en beton smeuïg en ideaal verwerkbaar. 
 Microplast® Classic verhoogt de plasticiteit en het weerstandsvermogen                

van mortel of beton en geeft een gelijkmatige structuur                                          
en een dicht gesloten oppervlak. 

 Door gebruik van Microplast® Classic verkleint de water/cementfactor. 
 Pleistermortel gaat zich meer verdichten en beter aankleven.                              

Er gaat dus minder specie verloren bij het bepleisteren en het pleisterwerk      
wordt compacter. 

 De luchtbelletjes die gevormd worden tijdens het mengen van het beton en           
de metselspecie, maken deze meer waterdicht en vorstbestendiger ;                      
ook de weerstand tegen agressieve stoffen verbetert. 

 
Technische gegevens 
Resultaten bepaald in normklimaat, 20°C / 60% relatieve luchtvochtigheid

 
 Kleur bruin 

Luchtbelvormer A.E.A. (Air Entraining Agent) 
 

Verpakking 
 

 

 1 l, 5 l, 10 l, 25 l  
 
Bewaring 
 

 ± 2 jaar vorstvrij. 
 
Verbruik 
 

 Voor beton:  
50 - 100 ml per 100 kg cement. 
Voor mortel:  
100 - 200 ml per 100 kg 
bindmiddel (cement, kalk). 
 

Veiligheidsmaatregelen 
 

 Zie veiligheidsfiche. 
 

 

Verwerking 
 
 Machinaal mengen 

De juiste hoeveelheid mengolie bij een deel van het mengwater in de betonmolen voegen.   
Daarna het zand/grind en cement toevoegen en dan de rest van het aanmaakwater. 
Hierbij houdt men rekening met een vermindering van ± 10 % van de normale hoeveelheid mengwater.  
Bij zeer grondige vermenging kan Microplast® Classic onverdund op het mengsel worden gegoten. 
 
Handmatig mengen 
De afgemeten hoeveelheid mengolie oplossen in een deel van het mengwater en vervolgens toevoegen  
van het zand/grind en cement. Dan de rest van het mengwater erbij gieten tot de gewenste consistentie bereikt is,  
rekening houdend met de watervermindering van ± 10 %. 

 
Belangrijke opmerkingen 
 

 In vers beton moet het luchtgehalte tussen 3 % en 5 % liggen. Dit wordt gecontroleerd met één van de gebruikelijke 
luchtmeters voor vers beton. Als zo'n apparaat niet voorhanden is, raden wij aan een hoeveelheid Microplast® Classic  
van slechts 0,04 % te gebruiken (20 cm³ per zak cement). Mengtijden aanhouden volgens DIN 1045.  
Bij toepassing op grote schaal, eerst geschiktheidproeven uitvoeren. 
Niet méér Microplast® Classic toevoegen dan aangegeven is, daar overdosering de weerstand en sterkte vermindert! 

 
 
Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke 
berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze 
medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan 
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