
RONABEL
B O U W S P E C I A L I T E I T E N

Onze adviezen, in woord, geschrift of dmv proef mbt technische toepassingen, worden naar bestweten verstrekt. Dit productinformatieblad is met de grootst 
mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard of omvang ook, welke door het gebruik van deze 
gegevens of van het desbetreffend product zou kunnen worden veroorzaakt. Wij geven ook geen enkele garantie voor vrijstelling tegen patent-inbreuk. Steeds 
veiligheidsfiche raadplegen. Tel anti-gifcentrum: 070/245.245

Eigenschappen
RONAPLAK SUPER is een multifunctionele, water-
dichte kleefemulsie op basis van gecarboxyleerd 
styreen-butadieenpolymer. 
RONAPLAK SUPER verbetert de hechting van uw 
bepleisteringen, herstellingen en renovaties van 
beton- en metselwerken. RONAPLAK SUPER voor-
komt scheuren en barsten, maakt waterdicht en 
ondoordringbaar voor oliën, brandstoffen enz. 

Toepassing
RONAPLAK SUPER is aangewezen voor een betere 
hechting tussen oude en nieuwe materialen : be-
ton- en chapeherstellingen, renoveren van kelders, 
watertanks en zwembaden, balkons en terrassen,  
herstellingen van bepleisteringen.
RONAPLAK SUPER gebruiken voor bezetten en/of 
opvoegen van bestaand metselwerk.

Karakteristieken
Vorm: Vloeibaar
Kleur: Wit
Soortelijke massa: 1.10 kg/dm³
TSC: 46 % vaste stof

Gebruiksaanwijzing
RONAPLAK SUPER vooraf mengen met het aan-
maakwater. Afhankelijk van de toepassing wordt in 
2 of 3 lagen gewerkt.
De ondergrond moet zuiver en vrij van losse deel-
tjes zijn. Bij voorkeur schoonmaken met hoge-druk-
spuit.

1. Hechtlaag (2 mm) : Vloeibare mortel bestaande 
uit 1.50 l RONAPLAK SUPER vermengd met het 
aanmaakwater voor 40 liter rijnzand en 50 kg 
cement. 

2. Mortellaag (10 mm) : 1.50 l RONAPLAK SUPER 
vermengd met het aanmaakwater voor 80 liter 
rijnzand en 50 kg cement.

3. Tweede mortellaag (10 mm) : 1.50 l RONAPLAK 
SUPER vermengd met het aanmaakwater voor 
100 liter rijnzand en 50 kg cement.

     12 uur wachten tussen de lagen. Als de eind-
laag begint te binden, polijsten met spaan of 
plankje. 

Mortel binnen de 30 minuten verwerken!

Verbruik 
1 à 1.5 liter/50 kg cement

Verpakking 
1 liter (20/karton)
5 liter (108/pallet)
10 liter (60/pallet)
25 liter (24/pallet)

Houdbaarheid 
minimum 1 jaar 

Opslag 
Vorstvrij bewaren. Hoge temperaturen vermijden. 

Veiligheid
RONAPLAK SUPER in goed gesloten verpakking 
vorstvrij bewaren. Verwerken in geventileerde 
ruimte. Veiligheidsfiches volgens EEG 91/155 op 
aanvraag.

Opmerking
Gebruiksaanwijzing en adviezen worden gegeven 
in goed vertrouwen. Wij garanderen de constante 
kwaliteit van onze producten maar kunnen geen 
aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de 
toepassing ervan.

RB RONAPLAK SUPER
Productnaam: Artikelnummer: RB 200101

Waterdichte kleefemulsie op SBR-basis


