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GEBRUIKSKLARE, CEMENTGEBONDEN WATERDICHTINGS-
MORTEL

Toepassing

Toplaag voor kelderwanden, parkeergarages, drinkwaterreservoirs, tunnelwanden.

Productbeschrijving

VANDEX
®
 BB WIT is een gebruiksklare, cementgebonden waterdichtingsmortel, wit van kleur,

met vochtwerende eigenschappen, bestand tegen water en vocht voor het waterdicht maken
van muren.  VANDEX

®
 BB WIT wordt toegepast op oppervlakken van beton, metselwerk,

pleisterwerk en dergelijke, die moeten worden beschermd tegen invloeden van water en vocht. 
Vanwege de witte kleur wordt VANDEX

®
 BB WIT gebruikt voor zichtbare oppervlakken in

bijvoorbeeld drinkwaterreservoirs en keldermuren.

Karakteristieken en eigenschappen

Door zijn samenstelling van cement, kwartszand met optimale korrelverdeling en speciale
anorganische bestanddelen is VANDEX

®
 BB WIT waterbestendig (getest tot 1,5 bar).  Het kan

worden toegepast onder zowel actieve als passieve waterdruk.  VANDEX
®
 BB WIT is

microbiologisch gezien absoluut veilig in contact met drinkwater.  Het hechtingvermogen van
VANDEX

®
 BB WIT is uitstekend, wat het geschikt maakt voor toepassing op zowel horizontale als

verticale oppervlakken.  Het is duurzaam en na uitharding bestand tegen vorst en hitte, terwijl
het tegelijkertijd ook dampdoorlatend blijft.

Uiterlijk wit poeder
Soortelijk gewicht in poedervorm ongeveer 1,3 kg/l
Uithardingtijd 3 tot 4 uur
Drukweerstand 32,2 N / mm_ (*)
Buigvastheid 6 N / mm_ (*)
Dynamische elasticiteitsmodulus 19.900 N / mm_

* na 28 dagen doorharding bij een temperatuur van 20° C en een relatieve    luchtvochtigheid
van 65%.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

De ondergrond moet constructief stevig en betrekkelijk egaal zijn, zonder grote gaten of
scheuren.  Bitumen, olie, vet en vetresten moeten worden verwijderd met daartoe gepaste
middelen.  Cementhuid en losse betondelen moeten worden verwijderd door boucharderen,
hogedrukreiniger of gritstralen.  De ondergrond moet goed bevochtigd worden; op het moment
dat de mortel wordt aangebracht, moet het oppervlak een doffe vochtkleur hebben.

Mengwijze

Doe 25 kg VANDEX
®
 BB WIT in een schone mengkuip, voeg 5,0-5,5 liter water toe voor borstel-

of troffelapplicatie, respectievelijk 6,0-7,0 liter water voor spuitapplicatie en roer gedurende 3
minuten met een laag toerental menger.

Verwerking

VANDEX
®
 BB WIT kan worden aangebracht met een speciale Vandex-borstel, spaan, troffel of

mortelspuitinstallatie.  Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan 5°C of op een bevroren
ondergrond.  In één arbeidsgang mag maximaal een hoeveelheid van 4 kg/m_ worden
aangebracht.  Tijdens de verharding moet gezorgd worden voor voldoende bescherming tegen
extreme weersomstandigheden (vorst, hitte, neerslag).
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Waarschuwing

VANDEX
®
 BB WIT bevat cement en is daarom zeer alkalisch.  Elk contact met de huid en de

ogen vermijden.  Gebruik van rubber handschoenen en een veiligheidsbril wordt aanbevolen.  In
geval van contact met de huid spoelen met veel water.  In geval van contact met de ogen
onmiddellijk uitspoelen met veel water en direct een dokter raadplegen.

Verbruik/dosering

Waterdichtings- Minimale dikte Minimaal toe te
probleem                                                                deklaag                                                     passen hoeveelheid

1.  optrekkend grondvocht 2 mm 4 kg/m_
2.  oppervlaktewater en

kwelwater zonder druk 2 mm 4 kg/m_
3.  water onder druk

Maximum laagdikte 5 mm 3 mm 6 kg/m_

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

Papieren zak van 25 kg met polyethyleen voering.  Bewaren op een droge plek. In gesloten en
onbeschadigde, originele verpakking is de mortel tot 12 maanden houdbaar.

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.


