FX‑225

Krimp gecompenseerde onderwatermortel

FX-225 Krimp gecompenseerde onderwatermortel is een hogesterkte, niet-metallische, niet-ontmengende grout die is
ontworpen met speciale uitspoelingverhinderende hulpstoffen, corrosieremmers en polymeren. FX-225 kan worden gepompt of
via een slang worden gestort om apparatuur, GVK-paalmantels te vullen met grout en aangetast beton zonder ontwateren te
repareren.

ALGEMENE KENMERKEN

Ref: FX225_TDS-NL.V2

OMSCHRIJVING

WAAR TE GEBRUIKEN

PRESTATIEKENMERKEN

• Betonreparaties in maritieme constructies

• Giet- en verpompbaar

• Grouttoepassingen onder water

• Ontwateren niet nodig

• Paalmantelreparaties met het
constructief reparatiesysteem

FX-70®

• Kadewandreparaties zonder te ontwateren

PRODUCTGEGEVENS
Algemene beschrijving
Cementeuze onderwater grout
Verpakking
Zakken van 25 kg
Productrendement
13 dm3 per zak van 25 kg
Verwerkingstijd
20 minuten bij 20 °C
Eerste zetting na
4 uur bij 20 °C
Opslag
Droog opslaan tussen 4 en 35 °C
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Houdbaarheid
1 jaar in ongeopende verpakking

www.sp-reinforcement.eu

• Gecompenseerd voor krimp
• Hecht goed aan beton, zelfs onder water
• Gereed voor gebruik; alleen drinkwater
toevoegen

FX‑225

Krimp gecompenseerde onderwatermortel

Test methode

Minimum eis volgens
EN 1504-3, R4 mortel

Waarde

Dichtheid (uitgehard)

EN 12190

-

2180 kg/m³

Maximale korrelgrotte

-

-

2 mm

Dosering water per 25 kg

-

-

Max. 15,6 % / 3,9 l

Verbruik

-

-

13 dm³ per 25 kg

Verwerktijd

-

-

20 minuten

Uithardtijd

-

-

4 uren

Verwerkingstemperatuur

-

-

5 a 35 °C

TECHNISCHE INFORMATIE

Eigenschap

> 25 MPa (1 dag)
Druksterkte

EN 12190

≥ 45 MPa (28 dagen)

> 45 MPa (7 dagen)
> 55 MPa (28 dagen)
> 5,0 MPa (1 dag)

Buigsterkte

EN 12190

> 7,0 MPa (7 dagen)

-

> 8,0 MPa (28 dagen)
E-Modulus

EN 13412

≥ 20000 MPa

> 24000 MPa (28 dagen)

Water absorptie

EN 13057

≤ 0,5 kg/m² h.0

Koolstofdioxideweerstand

EN 13295

dK < MC(0,45)

Pass

Hechting op beton

,5

< 0,5 kg/m² h.0,5

EN 1542

≥ 2,0 MPa

> 2,0 MPa

Hechtingssterkte
50 vries- en dooi cycli

EN 13687-1

≥ 2,0 MPa

> 2,0 MPa

Chloride-ionengehalte

EN 1015-17

≤ 0,05 %

< 0,05 %

*Bovenstaande testresultaten worden uitgevoerd bij +20 °C en 65 % RH bij vermenging met 15 % water, tenzij anders vermeld.

VOORBEREIDING

OPPERVLAK VOORBEREIDEN
Temperatuur van oppervlakken moet voor aanbrengen ten minste 5°C zijn. Alle oppervlakken moeten stabiel, vrij van
roest, mariene aangroei, olie en andere verontreinigingen zijn. Raadpleeg altijd een deskundige constructeur wanneer
het doorsnedeverlies groter is dan 25 procent.
Beton: Bereid het oppervlak voor met een hogedrukspuit of een andere mechanisch methode in overeenstemming met
EN-richtlijnen. Repareer of vervang eventueel stalen wapeningsstaven zoals gespecificeerd door een gekwalificeerde,
professionele constructeur.
Staal: Bereid het oppervlak voor met een hogedrukspuit of een andere mechanisch methode in overeenstemming met
EN-richtlijnen. Repareer of vervang stalen elementen met aanzienlijk doorsnedeverlies zoals gespecificeerd door een
gekwalificeerde, professionele constructeur.
Hout: Voorbereiden van het oppervlak met een hogedrukspuit of een andere mechanisch methode zorgdragen dat het
oppervlak stabiel en vrij van alle verontreinigingen is.
Alle mantels onder het wateroppervlak moeten worden geïnstalleerd door gecertificeerde, professionele duikers. Alle
mantels moeten deugdelijk worden afgedicht, om te voorkomen dat grout kan weglekken bij het aanbrengen.

MENGEN
Breng voor een optimaal resultaat het product op een temperatuur van 21 °C. Maak niet meer materiaal aan dan kan
worden gebruikt in de verwerkingstijd van het product. Mengen met een mortelmolen of een langzaam draaiende (300 600 omw/min) mengmachine en mengstaaf. Gebruik maximaal 3,9 liter drinkwater per zak van 25 kg om het watergehalte
te corrigeren voor de gewenste consistentie. Voor de beste resultaten beginnen met 90% van de totale hoeveelheid
water, dan de volledige inhoud FX-225 onder voortdurend mengen toevoegen om klonteren te voorkomen. Resterende
water toevoegen tot de gewenste consistentie is bereikt en ongemengd materiaal van de zijkanten en de bodem
schrapen om ervoor te zorgen dat al het materiaal wordt gemengd. Ongeveer 3 minuten mengen. Niet opnieuw water
toevoegen. Langzaam in beweging houden om te voorkomen dat het materiaal gaat zetten in de mixer gedurende de
maximale verwerkingstijd van 20 minuten bij 20 °C.
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FX‑225

Krimp gecompenseerde onderwatermortel

PLANNING

BEPERKINGEN
•
•
•
•
•
•
•

Niet toepassen bij watertemperaturen onder 5 °C
Niet toepassen bij watertemperaturen boven 35 °C
Minimale aanbrengdikte is 2,5 cm zonder toeslag en 5,1 cm met grindtoeslag
Maximale aanbrengdikte is 150 mm
Maximaal 3,9 liter water per zak
Continu in beweging houden om vloeivermogen in stand te houden
Aanbrengen van het product onder water uitsluitend door gecertificeerde en ervaren duikers

UITVOERING

TOEPASSING
FX-225 kan zowel worden getroffeld, verpompt als gestort. Voor pomptoepassingen goed gemengd FX-225 via een
poort onderin de vorm (FX-70® mantel) pompen en vullen tot het gewenste niveau, waardoor water zowel via de
bovenzijde als andere pomppoorten in de mantel kan ontwijken. Alle mantels onder het wateroppervlak moeten
tijdens het vullen worden geïnspecteerd door een gecertificeerde professionele duiker op lekkages en juiste
positionering. Zorg er bij storten met een slang voor dat het uiteinde van de slang tot onderin de mantel komt. Vul de
mantel tot het gewenste niveau, waarbij het water via de bovenzijde van de mantel kan ontwijken. Afhankelijk van de
diepte van de mantel en de afmetingen van de slang kan het noodzakelijk zijn om de slang terug te trekken naarmate
de mantel verder gevuld raakt om de stroming niet te verstoren.

CE-MARKING

GEZONDHEID
& VEILIGHEID

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Voor gedetailleerde Veiligheidsinformatie verwijzen we u naar de actuele
veiligheidsinformatiebladen op www.sp-reinforcement.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen
via +31 297 367 674.
Het productenassortiment van S&P is ontwikkeld voor industrieel gebruik. Deze producten
moeten worden verwerkt door gespecialiseerde en competente professionals die adequaat zijn
getraind. De verwerkingsinstructies moeten worden opgevolgd.

S&P FX-225 voldoet aan de eisen van de Europese norm EN 1504-3.

S&P Clever Reinforcement Company
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1432 CM Aalsmeer
NEDERLAND
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