
Snelcement

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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6150081 - Griffon Snelcement emmer 6 kG nl/fr/en

cement voor reparatieS aan metSelwerk en beton

ProductomSchrijvinG
Snel uithardend cement voor reparaties aan metselwerk en beton.

toePaSSinGSGebied
Geschikt voor reparaties aan metselwerk en beton. Toepasbaar voor o.a. 
stelwerkzaamheden, bevestigen van bouten, haken en schroeven, repareren van 
lekkages in metselwerk en beton.

eiGenSchaPPen
· Erg snel

voorbereidinG
verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen 
tussen +5ºC en +25ºC.
Persoonlijke bescherming: Draag handschoenen en een veiligheidsbril.
eisen oppervlakken: De ondergrond moet voldoende stevig, schoon en vetvrij 
zijn. Loszittende delen verwijderen.
voorbehandeling oppervlakken: Droge ondergronden licht bevochtigen.
Gereedschap: Vlakspaan, troffel, plamuurmes.

verwerkinG
mengverhouding: � deel water op 3 delen snelcement.
Gebruiksaanwijzing:  
Meng 3 delen Snelcement met � deel water tot een stevige homogene 
pasta. Pasta direct (binnen een minuut) verwerken met vlakspaan, troffel of 
plamuurmes. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.
vlekken/resten: Natte Snelcementresten direct met water verwijderen. 
Opgedroogde Snelcementresten zijn enkel mechanisch verwijderbaar.
aandachtspunten: Bij lage temperaturen kan de uitharding versneld worden 
door gebruik te maken van lauw of warm water. Maak voor grotere reparaties 
een mengsel van Griffon Snelcement, water en fijn zand.

drooGtijden*
droog-/uithardingstijd: ca. 30 minuten
* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, 
vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

techniSche eiGenSchaPPen
waterbestendigheid: Zeer goed
vullend vermogen: Zeer goed
 

techniSche SPecificatieS
basisgrondstof: Cement
kleur: Grijs
ph-waarde: ca. �2

oPSlaGconditieS
Minimaal �2 maanden. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge 
plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.
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