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Technische gegevens:  bindmiddel   Cem III/A 42.5
Cem I 42.5

 Vulstof  Vliegas, kalksteenmeel
 Toeslagmateriaal  Zand 0-2
 Hulpstof  chloridevrij proteïne (schuimmiddel)
 Productcertifi caat**  NL BSB®

Product eigenschappen:  Volumieke massa  500 kg/m3

 Druksterkte (28 dagen)  1 N/mm2

 Buigsterkte (28 dagen)  0.15 N/mm2

 Warmtegeleiding  0.1 W/MK

Waarschuwing:  R36/37/38 irriterend voor ogen, huid en luchtwegen
 R41 kan ernstig oogletsel veroorzaken
 R43 kan overgevoeligheid veroorzaken bij huid contact

Veiligheidsaanbevelingen:  S2 buiten bereik van kinderen bewaren
 S24/25 aanraking met huid en ogen vermijden
  S26 bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig 

water afspoelen en medisch advies inwinnen.
 S36/37 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

** De basismortel wordt door ons betrokken bij (door bij de SBK) gecertifi ceerde bedrijven.

Productinformatie type 500

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten 
in Nederland voor het verpompen van betonmortel conform laatstelijk gedeponeerde versie ter griffi  e van de arrondissementrechtbank te ‘s-Gravenhage.

Vossenkamp 4, 9351VR Leek | Vossenkamp 4, 9351VR Leek | Vossenkamp 4, 9351VR Leek e: info@nibleek.nl | t: 0594 553000

 irriterend voor ogen, huid en luchtwegen
 kan ernstig oogletsel veroorzaken
 kan overgevoeligheid veroorzaken bij huid contact

 buiten bereik van kinderen bewaren
S24/25 aanraking met huid en ogen vermijden
 S26 bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig 
water afspoelen en medisch advies inwinnen.
S36/37 draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

 De basismortel wordt door ons betrokken bij (door bij de SBK) gecertifi ceerde bedrijven.

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten 
in Nederland voor het verpompen van betonmortel conform laatstelijk gedeponeerde versie ter griffi  e van de arrondissementrechtbank te ‘s-Gravenhage.

ISO 9001 & VCA* GECERTIFICEERD


