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Productinformatie	  

Wecryl	  210/-‐thix	  10/-‐thix	  20/-‐Wi	  
Basishars	  voor	  verloopmortel	  

	  

	  
Korte	  beschrijving	  
Wecryl	  210	  is	  een	  speciaal	  op	  de	  eisen	  van	  de	  Wecryl	  Verloopmortel	  
afgestemde	  PMMA-‐basishars.	  	  
Het	  wordt	  bij	  de	  Wecryl	  233	  Verloopmortel	  gebruikt	  als	  bindmiddel.	  
	  

	  
	  

Materiaal	   Snelreactieve	  en	  geflexibiliseerde	  basishars	  op	  basis	  van	  
polymethylmethacrylaat	  (PMMA)	  
	  

Eigenschappen	  en	  voordelen	  

	  

-‐	   verleent	  de	  Wecryl	  233	  Verloopmortel	  zijn	  goede	  
verwerkingseigenschappen	  en	  zijn	  flexibiliteit	  

-‐	   snelle	  uitharding	  
-‐	   ook	  verwerkbaar	  bij	  lage	  temperaturen	  (vorst)	  
-‐	   oplosmiddelvrij	  
	  

Toepassingsgebieden	  

	  

Wecryl	  210/-‐thix	  10/-‐thix	  20/-‐Wi	  is	  de	  basishars	  van	  de	  Wecryl	  
Verloopmortel	  (Wecryl	  233/-‐thix	  10/-‐thix	  20/-‐Wi).	  Het	  dient	  daarbij	  als	  
bindmiddel.	  
	  

Verschillen	  tussen	  Wecryl	  210/	  -‐thix	  
10/-‐thix	  20/-‐Wi	  

Wecryl	  210	  thix	  10	  en	  –thix	  20	  zijn	  stijve/thixotroop	  ingestelde	  varianten	  
van	  de	  Wecryl	  210,	  die	  het	  overmatige	  weglopen	  bij	  gebruik	  op	  schuine	  
oppervlakken	  verminderen.	  Wecryl	  210	  thix	  10	  wordt	  aanbevolen	  bij	  een	  
helling	  van	  3	  %	  tot	  10	  %.	  Wecryl	  210	  thix	  20	  is	  geoptimaliseerd	  voor	  
hellingen	  tussen	  10	  %	  en	  20	  %.	  
	  
Wecryl	  210	  Wi	  is	  een	  voor	  gebruik	  bij	  lage	  temperaturen	  geoptimaliseerde	  
variant	  van	  de	  Wecryl	  210.	  Vooral	  de	  verwerkings-‐	  en	  
uithardingseigenschappen	  werden	  voor	  het	  gebruik	  bij	  lagere	  temperaturen	  
aangepast.	  Het	  gebruik	  wordt	  onder	  10	  °C	  aanbevolen.	  
	  

Leveringsvorm	   zie	  productinformatie	  Wecryl	  233/-‐thix10/-‐thix20/-‐Wi	  Verloopmortel	  
	  

	  

Bewaren	  

	  

De	  producten	  in	  de	  originele	  verpakking	  koel,	  droog,	  vorstvrij	  en	  luchtdicht	  
afgesloten	  bewaren.	  De	  producten	  zijn	  ongeopend	  min.	  6	  maanden	  
houdbaar.	  Directe	  instraling	  van	  de	  zon	  op	  de	  blikken	  moet	  ook	  op	  de	  
bouwplaats	  vermeden	  worden.	  De	  blikken	  na	  gedeeltelijk	  gebruik	  weer	  
luchtdicht	  afsluiten.	  
	  

Technische	  gegevens	   Dichtheid:	   1,00	  g/cm³	  
	  

Meer	  informatie	   Voor	  meer	  informatie	  zie	  de	  productinformatie	  Wecryl	  233/-‐thix10/-‐thix20/-‐
Wi.	  
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Gevarenaanwijzing	  en	  
veiligheidsadviezen	  

De	  veiligheidsgegevensbladen	  van	  de	  gebruikte	  producten	  moeten	  in	  acht	  
worden	  genomen.	  

	  

Algemene	  aanwijzing	   Deze	  informatie,	  in	  het	  bijzonder	  die	  voor	  het	  gebruik	  van	  de	  producten,	  
berust	  op	  omvangrijke	  ontwikkelingswerkzaamheden	  alsmede	  jarenlange	  
ervaringen	  en	  is	  naar	  eer	  en	  geweten.	  De	  meest	  verschillende	  eisen	  aan	  en	  
omstandigheden	  bij	  het	  object	  maken	  het	  echter	  noodzakelijk	  dat	  het	  
verwerkende	  personeel	  controleert	  of	  het	  object	  voor	  het	  betreffende	  
doeleinde	  geschikt	  is.	  Het	  document	  is	  alleen	  geldig	  in	  de	  nieuwste	  versie.	  
Wijzigingen	  vanwege	  de	  technische	  vooruitgang	  of	  de	  verbetering	  van	  onze	  
producten	  blijven	  voorbehouden.	  
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