REDIVIT

RONABEL
BOUWSPECIALITEITEN

POEDER VOOR HET DICHTEN VAN LEKKEN,
WATERDRUK (HARD IN 1 MINUUT)

ZELFS

ONDER

Toepassing
REDIVIT is een snelbindend poeder voor het dichten van lekken en barsten in beton of
metselwerk, zelfs onder waterdruk.
Productbeschrijving
Minerale polymeer gemodificeerde mortel.
Karakteristieken en eigenschappen
HARD OP 1 MINUUT. Maakt het daarom mogelijk waterdoorbraken onmiddellijk te stoppen. Hecht
zich goed aan de ondergrond. Is klaar voor gebruik.
Gebruiksaanwijzing
Werkwijze
De barst dient eerst uitgekapt te worden in zwaluwstaartvorm, tot op een vaste ondergrond. Een
weinig REDIVIT poeder mengen met een weinig water. De brij goed in de barst gedrukt houden.
Voorzorgen
Handschoenen voor bescherming van de huid, contact met ogen vermijden.
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.
Verpakking
Emmers van 2 kg, 5 kg en zakken van 10 en 25 kg.
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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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

