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WATERDICHTINGSMIDDEL VOOR MORTEL

Toepassing

REDIFUGE MV wordt gebruikt als dichtingsmiddel voor waterdichte bepleistering of cementering
van kelders, funderingsmuren, waterreservoirs, zwembaden, watertorens, e.d., zowel aan de
binnenzijde als aan de buitenzijde. REDIFUGE MV kan ook gebruikt worden voor waterdicht
voegwerk.

Karakteristieken en eigenschappen

REDIFUGE MV onderbreekt de capillaire poriën door vorming van onoplosbare kristallen in de
mortel waardoor een grote waterdichtheid wordt bereikt. REDIFUGE MV verbetert in hoge mate
de verwerkbaarheid van de mortel alsook de karakteristieken na uitharding met betrekking op de
drukvastheid, slijtvastigheid en chemische bestendigheid. REDIFUGE MV verhoogt de treksterkte
van de mortel aan de ondergrond waardoor een monolitische verbinding wordt verkregen,
bestand tegen temperatuurschommelingen.

Fysische kenmerken

Vorm vloeibaar
Oplosbaarheid in water
Kleur wit
Volumemassa 1,10 kg / dm_
Conventionele droge materie +/- 20 %

Chemische kenmerken

pH 13 - 14

Classificatie

- EN 934-2 - klasse 3.2.9
- Waterdichtingsmiddel in de massa

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

De waterdichte bepleistering wordt aangebracht op een zuivere, stofvrije en vetvrije ondergrond.
De mortels bestaan uit vers cement, scherpkantig rijnzand 0-3 mm, zuiver water en REDIFUGE
MV. REDIFUGE MV wordt steeds toegevoegd aan het aanmaakwater. Goed schudden voor
gebruik.

Werkmethode

De waterdichte bepleistering wordt aangebracht als volgt:
- op de wanden: 1 aanhechtingslaag en 2 mortellagen (2 à 2,5 cm dikte)
- op de vloer: 1 aanhechtingslaag en 1 mortellaag (3 à 4 cm dikte)

Waarschuwing

Om mogelijk loskomen van cementeringen op risicodragende ondergronden zoals baksteen,
snelbouw... Door zoutuitbloeiingen te voorkomen, adviseren wij VANDEX ANTISULFAAT (ZB 61
forte) toe te voegen in de hechtingslaag als zoutneutralisator.

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah,
conform de richtlijnen 2001/58/EG. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is
met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de
datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke
aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.
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Verbruik/Dosering

Waterdichte cementering: 3 % van het cementgewicht, d.i. 1,5 l REDIFUGE MV per 50 kg
cement.
Waterdicht voegwerk: 2 % van het cementgewicht, d.i. 1 l REDIFUGE MV per 50 kg cement.

Verpakking

5 en 10 l

Opslag

Vorst vermijden.

Houdbaarheid

Minimum 2 jaar

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn
gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot
aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de
gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De
aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses
verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw
vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.
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WERKMETHODE VOOR DE WATERDICHTE BEPLEISTERING

Algemeenheden

Aan het aanmaakwater van de verschillende mortelsamenstellingen, wordt 1,5 l REDIFUGE MV
per 50 kg cement toegevoegd of 1 l op 10 l aanmaakwater. De vloeistof goed dooreenroeren of
schudden voor het gebruik. De zuivere en poreuze ondergrond moet bevochtigd worden
vooraleer de verschillende lagen aan te brengen.

Op de wanden

Dikte 2 à 2,5 cm, in 1 aanhechtingslaag en 2 mortellagen.

Aanbrengen van een schuine kant van  5 à 6 cm in de verticale en horizontale hoeken, met stijve
mortel, geworpen en geëffend met truweel, 80 l rijnzand op 50 kg cement.

Aanbrengen van een aanhechtingslaag, vloeibaar mortel gedopt met borstel of geworpen, 2 mm
dik, 40 l rijnzand op 50 kg cement.

Na de binding of het aantrekken van de aanhechtingslaag, aanbrengen van de eerste mortellaag
met het truweel, 8 à 10 mm dik, 80 l rijnzand op 50 kg cement. Nadien de mortellaag
besprenkelen met een vloeibare mortel.

Na de verharding van de eerste mortellaag (minimum 12 uur) aanbrengen van de afwerklaag met
het truweel, 8 à 10 mm dik, 100 l rijnzand op 50 kg cement. Het begin van de binding afwachten,
en dan de mortellaag opwrijven met een plankje.

Op de vloeren

Dikte 3 à 4 cm, in 1 aanhechtingslaag en 1 mortellaag.

Aanbrengen van een aanhechtingslaag, vloeibare mortel uitgewreven met borstel, 2 mm dik, 40 l
rijnzand op 50 kg cement.

Fris op fris, droge chapemortel uitspreiden, dammen of aankloppen, met de rij aftrekken en
onmiddellijk met het houten plankje opwrijven. 3 cm dik, 100 l rijnzand op 50 kg cement.

Naarmate met de vloeren achteruitgewerkt wordt, de horizontale hoeken uitronden.

Uitvoering bij natte oppervlakken

In de mate van het mogelijke zullen afvoerbuisjes geplaatst worden op de plaatsen zoveel
mogelijk droog te houden. Deze afvoerbuisjes zullen slechts verwijderd en gedicht worden met
REDIVIT, na verharding van de aanhechtingslaag en de eerste dichtingslaag.

De lopende lekken in het beton (grindnesten, stortnaden, aanzet wanden en vloer) zullen eerst
uitgekapt en gedicht worden met REDIVIT.

De aanhechtingslaag en de eerste laag zullen aangebracht worden. Na verharding van deze
lagen zullen de afzakkingen of het weggespoelde hersteld en bijgewerkt worden met REDIVIT, al
of niet vermengd met een zelfde hoeveelheid rijnzand. De waterdichtheid moet verzekerd zijn,
vooraleer de afwerklaag zal aangebracht worden.
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Opmerkingen

Na het gebruik van REDIVIT voor het dichten van grote oppervlakken moet op deze plaatsen
steeds een bijkomende mortellaag zonder toevoeging van REDIFUGE MV aangebracht worden,
alvorens de afwerklaag met REDIFUGE MV aan te brengen.

Niet te veel mortel in één maal maken, want deze moet binnen de 30 minuten verwerkt zijn.

Bij nat zand (tussen 3 à 10 % water) moet men een verbetering van het volume aanbrengen van
1,25.  Voorbeeld : 80 l zand (droog zand) x 1,25 = 100 l nat zand.
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MODELTEKST VOOR LASTENBOEK: WATERDICHTE
BEPLEISTERING

Algemeen

De waterdichte bepleistering zal uitgevoerd worden langs de binnenkant van de constructie door
een gespecialiseerde firma, die voldoende referenties kan voorleggen van soortelijke werken. De
firma zal door het opdrachtgevend bestuur moeten aanvaard worden. Ze zal de door haar
uitgevoerde werken gedurende 10 jaar waarborgen en dient door een erkende
verzekeringsmaatschappij gedekt te zijn voor de herstellingen van alle schade waarvoor zij
wettelijk verantwoordelijk zou kunnen gesteld worden, door een gebrek aan de door haar
uitgevoerde werken.

Eigenschappen

De waterdichte bezetting zal vakkundig en volgen de regels van de kunst aangebracht worden.
Ze zal verwezenlijkt worden door het toevoegen van een waterdichtingsmiddel en aan volgende
eisen beantwoorden:
- de bezetting moet een monolithisch geheel uitmaken met de constructie, zodat zelfs bij de

hoogste waterdruk de hechting onverbroken blijft.
- de bezetting moet volledig ondoordringbaar zijn en zelfs bij de hoogste en bij langdurige

waterdruk mag niet de minste insijpeling plaats hebben.
- de bezetting moet bestand zijn tegen de meest plotse temperatuurschommelingen.
Deze hoedanigheden dienen gestaafd te worden door laboproeven.

Voorbereiding van de oppervlakken

De oppervlakken met glad uitzicht worden gepikeerd, één slag per dm_. Ze worden nadien
gewassen met water onder druk, teneinde al het stof en losse delen te verwijderen. Stof-, mortel-
, beton- en kalkresten, brokkelige en gemakkelijk loskomende deeltjes en andere onreinheden
die nadelig kunnen zijn voor een goede aanhechting, moeten verwijderd worden.
Het draagvlak moet gereinigd en bevochtigd worden.

Mengingen

De mortels worden samengesteld uit vers cement, schoon zuiver gewassen scherpkantig rijnzand
0-3, zuiver leidingwater en een waterdichtingsmiddel toegevoegd in de verhouding bepaald door
de fabrikant.
De bepleistering wordt aangebracht: 
- Op wanden: In 3 lagen: 1 aanhechtingslaag en 2 mortellagen, dikte 2 à 2,5 cm.
- Op vloeren: In 2 lagen: 1 aanhechtingslaag en 1 mortellaag, dikte 3 à 4 cm.
Het aantal lagen en de dikte kunnen aangepast worden naargelang de aanwezige waterdruk.

Hoeken

De hoeken worden opgevuld met een mortel teneinde een schuine kant te hebben van 5 à 6
cm.

Hernemingen

De verschillende lagen moeten trapsgewijze eindigen en de aanzetten ongeveer 25 cm
verspringen. Vooraleer een nieuwe laag aan te brengen moet de vorige voldoende verhard en
zuiver zijn en bevochtigd worden.

Uitzetvoegen - Doorboring - Verankeringen

De uitzetvoegen van de ruwbouw moeten met een plastische stof waterdicht gemaakt worden en
de waterdichte bezetting op deze plaatsen voorzien worden van een blinde voeg. Doorboringen,
vasthechtingen, krimpbarsten in beton en zetbarsten zullen eveneens met een plastische stof
waterdicht gemaakt worden.
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Verwarmingsketel

Deze moet noodzakelijk op een verlucht voetstuk geplaatst worden met voldoende isolering.
Een ventilatieruimte moet voorzien worden tussen de schouw en de waterdichte bepleistering.

Opmerking

De waterdichte bepleistering wordt uitgevoerd bij voldoende belasting van het gebouw.


