fischer Express Cement DEC
Kant en klare voegmortel voor metselwerk.

Express Cement
Omschrijving

Art. nr.

Inhoud

Taal op het label

[ml]

Express Cement

519321

310

Houdbaarheid

Kleur

[maanden]

NL, DE, FR

12

Cementgrijs

Aantal meter voeg per koker (h x d)

Verpakkingseenheid

6 x 8 mm

6 x 12 mm

6 x 18 mm

[stuks]

6,4

4,3

2,8

12

Toepassingen

Eigenschappen

▪▪ Reparatie van voegen.

▪▪ De voegmortel is klaar voor gebruik. Tijdrovende voorbereidende
werkzaamheden komen te vervallen, er hoeft zelfs geen water te
worden toegevoegd!  

▪▪ Geschikt voor gangbaar kitpistool
▪▪ Nagenoeg geurvrij.
▪▪ Na ongeveer 5 minuten vormt zich een huid over de mortel.
▪▪ Verwerkingstemperatuur: ▪
+5 °C t/m +40 °C (niet gebruiken onder +5 °C).
▪▪ Temperatuursbestendigheid: ▪
-20 °C t/m +75 °C.
▪▪ Weersbestendig na ongeveer 24 uur.
▪▪ Zeer goed bestand tegen UV-straling en veroudering.
▪▪ Overschilderbaar.
▪▪ Vorstbestendig tot -15 °C tijdens transport.
▪▪ Vrij van siliconen, MDI en andere oplosmiddelen.
▪▪ Stevige mortel op basis1K polymeer dispersie.

▪▪ Goede hechting, zelfs aan licht vochtige ondergronden, staat het
gebruik in nagenoeg alle weersomstandigheden toe.

Ondergronden

▪▪ Afdichten van scheurvorming in metselwerk.
▪▪ Opnieuw plaatsen van nokvorstpannen.
▪▪ Hechten van tegels en stenen.
▪▪ Reparatie van afgebroken randen (niet constructief).
▪▪ Afdichten van boorgaten (bijvoorbeeld na het plaatsen van renovatieankers).
▪▪ Afdichten van loodaansluitingen.

VOordelen

▪▪ De structuur sluit naadloos aan op bestaande voegen.
▪▪ Na enkele uren weer- en regenbestendig.

▪▪ Metselwerk, beton, kalkzandsteen, cellenbeton, stucwerk,
cement, puimsteen, vezelcement, gips, keramiek, etc.

Montage

De ondergrond dient
schoon, solide en stof, olie
en vetvrij te zijn.

Vul de volledige voeg met
mortel.

Druk na ± 5 min. de mortel aan met een voegspijker.

Verwijder na ± 5 min.
overtollige mortel met een
handveger.

Klaar!

Als betrouwbare partner staan wij u graag met raad en daad bij om
in uw behoeften te voorzien.

fischer Benelux B.V.
Amsterdamsestraatweg 45 B/C
1411 AX Naarden
Tel. (035) 695 66 66 · Fax (035) 695 66 99
Technische hotline 0900 34 72 437 (€ 0,25 p/m)
www.fischer.nl · info@fischer.nl



Ons productgamma reikt van nylon pluggen tot stalen ankers
en chemische ankersystemen.



Bekwaam en innovatief door eigen ontwikkeling en productie.



Wereldwijde dekking en service in meer dan 100 landen.



Gekwalificeerde adviseurs, die op aanvraag, u óók op de bouwplaats van bevestigingsoplossingen voorzien.



Scholingen, gedeeltelijk met certificering, op uw bouwplaats of
in de fischer AKADEMIE.



Rekensoftware voor constructieve bevestigingen in beton.
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Onze 360° service.

