
 ADHECRYL BEAL PRODUCTS 
Acrylemulsie 

 

 

Onze aanbevelingen en onze specificaties worden te goeder trouw en op basis van lopende onderzoeken gegeven, zij bieden geen garantie.  

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt zou zijn door een verkeerd gebruik van het product. 

Wij garanderen een constante kwaliteit in de levering van onze producten, wij kunnen echter nooit aansprakelijk worden gesteld in geval van een mislukt of 

onverwacht eindresultaat, daar de gebruiksomstandigheden steeds buiten onze controle blijven. In geval van twijfel, gelieve onze technische dienst te 

raadplegen.  
 

Blz. nr. 1 - Deze technische fiche bevat 1 bladzijde(n) - Editie MP - Deze editie vervangt alle voorgaande.  

 

 

 
TOEPASSINGSGEBIEDEN 
Het gebruik van ADHECRYL wordt aangeraden als toeslagstof voor cement en natuurkalk:  
- Het herstellen van beschadigd beton, zelfs op plaatsen waar de wapening vrij is. 
- Het maken van een hechtingsbrug tussen oud en nieuw beton.  
- Het aanbrengen van afdichtvoegen met kalk of cement. 
- Het waarborgen van de goede hechting van de "stortnaden" of van "de opvulling van wachtruimten" in 

beton en mortel op basis van cement en kalk. 
- Het hechten van tegels, natuurstenen, enz. 
 
OMSCHRIJVING 

ADHECRYL is een waterige dispersie van acrylpolymeren, die zich vermengt met het aanmaakwater van 
de mortel en het beton. 

Deze kan met alle hydraulische bindmiddelen gebruikt worden. Dit wordt vaak gebruikt met mengsels op 
basis van cement en/of kalk. Het is eveneens uiterst geschikt voor hydraulische natuurkalk en luchtkalk. 
 
KENMERKEN 
ADHECRYL geeft beton en mortel: 
- een veel sterkere hechting, zelfs in dunne lagen 
- een duidelijk betere plasticiteit 

- een veel grotere trek- en slijtweerstand 
- een hogere resistentie tegen zouten en zuren 
- een betere waterdichtheid. 
 
TECHNISCHE SPECIFICATIES 
T.S.C.      50,0 +/- 1.0 % 

PH.       8,0 +/- 0,5 

Viscositeit      3000-5000 m Pa.s. 
(BRF RVT 3/20 Mpm, 20°C) 
Oppervlaktespanning    43-50 mN/m 
 
GEBRUIK 
ADHECRYL wordt toegevoegd in een verhouding van 1 à 5 % volgens het geval en afhankelijk van het 

gewicht van de cement en/of de kalk, van het aanmaakwater van het beton en de mortel. 
In specifieke gevallen kan het gebruik toenemen tot 10 %. 
 


