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Leghandleiding voor
Wecryl 124
Vochtige en natte ondergrond

Grondverf voor vochtige ondergrond

Wecryl 124
Innovatieve oplossing voor vochtige ondergrond
Wecryl124 is een nieuw product voor de grondverftechniek bij natte en vochtige ondergrond zoals „groen“ beton. De innovatie ligt in de combinatie van het PMMAbindmiddel Wecryl 124 en de vochtreactive toeslagmaterialen.

Toepassingsgebieden
Door de unieke formule zorgt Wecryl 124 voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden bijv. in de bruggenbouw,
parkeergarage, balkon, industrievloer en (natuursteen-)
bevloeringen. Hieronder staan de belangrijkste toepassingsgebieden vermeld:

•

•
•
•
•
•

Grondverven onder vloeibare kunststofafdichtingen
PMMA en bitumenbanen met MA-mastixasfalt (gietasfalt) en AC- asfalt Concrete (walsasfalt). Wecryl
124 is getest en goedgekeurd conform ZTV-ING deel
7 paragraaf 1
Grondverven onder vreemde deklagen met vochtblokkerende of diffusieblokkerende eisen
Grondverven op nieuw, vochtig of natgemaakt beton
voor de opname van meer PMMA-coatings
Grondverven bij vochtige ondergrond en bestendig
tegen binnendringen van vocht onder het oppervlak
Blokkering van opstijgend vocht uit de onderbouw
bij bodemplaten die contact hebben met de grond of
die in het grondwater staan
Bij keramische bevloeringen wordt het systeem met
kwartszand afgestrooid als hechtbrug en als vochtblokkering onder tegellijm gebruikt

Eigenschappen
Te gebruiken op vochtige, minerale ondergrond
Inzetbaar zonder beperking van het restvocht
Vochtblokkerend permanent
Geringste wateropname
Bestendig tegen binnendringen van vocht onder het
oppervlak
• Hydrolyse- en alkaliresistent
• Eenvoudige en snelle verwerking

•
•
•
•
•

Voordelen
De grondverf Wecryl 124 is de innovatie, die niet alleen
vochtverdraagzaam is, maar op vochtige ondergrond pas
goed werkt. In het product zitten speciale toeslagmaterialen, die het poriewater absorberen en met het daarbij
opgenomen vocht zeer hoge adhesiekrachten ontwikkelen. De hars zuigt zich letterlijk aan de ondergrond vast.
Wecryl 124 wordt gebruikt op iedere vochtige, minerale
ondergrond zonder beperking van het restvocht. In theorie kan zo bij vochtige oppervlakken een nauwkeurige
bepaling van het vocht in de ondergrond ontstaan.

Plaatsingsvoorschriften

Verwerkingsaanwijzing
Ondergrondvoorbereiding
Voor een goed resultaat bij het aanbrengen van Wecryl 124 moet een zorgvuldige ondergrondvoorbehandeling plaatsvinden. Het product wordt in principe op minerale ondergrond gebruikt. Deze
moet, voor de volledige werking van de hechtingseigenschappen, voldoende vochtig en stroef zijn. Voor een hoge
ruwheid van het oppervlak adviseren wij uitsluitend kogelstralen of boucharderen. Bij de bewerking door slijpen
wordt de ondergrond niet voldoende stroef en de poriën worden afgesloten. Dit verhindert het indringen van de
grondverf. Verder zijn voor Wecryl 124 hechttrekwaarden van de ondergrond van > 1,5 N/mm² nodig.
Voorwaarden voor grondverven met Wecryl 124:
Ondergrond: beton, geglazuurde tegels, minerale bouwstoffen op cementbasis
Ondergrondvoorbehandeling door kogelstralen of boucharderen. Niet slijpen!
Achteraf bevochtigen: Droge punten met de gieter inwateren. Er mag geen overtollig water op het oppervlak
staan. Eventueel met de rubberrakel restwater aftrekken.

•
•
•

Voorbeelden voorbereide ondergrond

1. Oppervlak na kogelstralen

2. Oppervlak na boucharderen

3. Oppervlak na frezen

Advies Boucharderen als ondergrondvoorbereiding is ideaal voor kleinere oppervlakken, waar een kogelstraalmachine niet inzetbaar is. De handelwijze ontziet het beton en zorgt voor een twee keer zo groot te coaten oppervlak.
Als machine adviseren wij de Flex LST 803 VR bouchardeermachine voor trappen en oppervlakken. Vraag bij uw speciaalzaak Flex-machines ter plekke aan, of vind via het volgende adres een speciaalzaak in uw omgeving:
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Belgium

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
D-71711 Steinheim/Murr

Flex Power Tools BVBA
Toekomstlaan 4
2200 Herentals

Telefoon: 0 71 44 / 8 28-0
www.flex-tools.com

Fon: +32 (0) 14 22 05 69
info@flex-tools.be
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Verwerkingsaanwijzing
Uitgangspositie Voor de veilige omgang met Wecryl 124 op vochtige ondergrond is een nauwkeurige beoordeling van de constructie en de overeenkomstige ondergrondvoorbereiding vereist.
Mengen		
Wecryl 124 is een snelreactieve,
driecomponenten grondverf op PMMA-basis. De hars
zorgt met het speciale toeslagmengsel voor een zeer
werkzame formulering voor het coaten van vochtige
ondergrond. Belangrijk bij dit product is de dosering
van de Katalysator op de totale hoeveelheid Wecryl
124 component A (hars) en component B (toeslagmateriaal).
Eerst Wecryl 124 component A zorgvuldig omroeren.
Component B bij langzaam lopend roerwerk toevoegen en het mengsel zorgvuldig homogeniseren.
Wij adviseren machinaal mengen. De toereikende
hoeveelheid Katalysator (%-aanduiding op het gegevensblad t.o.v. totale hoeveelheid Wecryl 124, comp. A
+ comp. B = 28,6 kg) aan het mengsel toevoegen en
2 minuten mengen. Bij koude temperaturen moet het
mengsel eventueel langer geroerd worden, zodat de
Katalysator volledig oplost.

Aanbrengen
Het aanbrengen gebeurt op voorbereide ondergrond met ruberrakel, borstel en roller en
bestaat uit de volgende 4 werkstappen:
Nat maken als de ondergrond er droog
Stap 1
uitziet
Grondverf aanbrengen en met de borstel
Stap 2
onder voldoende druk goed in de ondergrond masseren, daarbij moet het gehele
oppervlak worden bewerkt.
Met de roller de grondverf egaliseren
Stap 3
4 Optioneel: Instrooien met kwartszand als
Stap 4
hechtbrug (korelgrootte afhankelijk van eis).
Verdere opties Na toereikende uitharding kunnen
daaropvolgende PMMA-lagen aangebracht worden.
Krasplamuur kan door de toevoeging van kwartszand
(0.7 - 1.2 mm) in de verhouding 1:1 aangemaakt worden.

Katalysatordosering
Product
Wecryl 124

Belangrijk: De aangegeven Katalysatordosering heeft betrekking op de totale
hoeveelheid Wecryl 124 /comp. A + comp. B = 28.60 kg)

Ondergrondtemperatuur in °C +1
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Katalysatordosering in %
massa (richtwaarden)
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Menghandleiding
Zorgen voor schone mengplek, gereedschap schoon houden, persoonlijke beschermingsuitrusting (bril, handschoenen) dragen en voor een goed geventileerde werkplek zorgen.
Wecryl 124 bestaat uit de volgende componenten:
• Wecryl 124 component A (hars)
• Wecryl 124 component B (toeslagmateriaal)
• Wecryl Katalysator

Hulpmiddelen die nodig zijn voor de verwerking
• Vochmeter (bijv. Tramex CME 4)
• Bouchardeermachine (bijv. Flex bouchardeermachine
LST803 VR)
• Roerstok
• Harde bezem voor inmasseren
• Roller
• Handschoenen & veiligheidsbril
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Verwerkingsaanwijzing
Ondergrondvoorbereiding
Tot stand brengen van een voldoende stroef oppervlak
door bewerking met een bouchardeermachine (bijv.
FLEX bouchardeermachine LST 803 VR) of kogelstralen.
Niet slijpen!

Restvocht
Wecryl 124 kan op alle vochtige, maar ook natte,
minerale oppervlakken aangebracht worden. Er is geen
beperking in het percentage van het restvocht.
Plasvorming verwijderen met behulp van een rubberrakel.

Mengen
Wecryl 124 component A eerst omroeren. Component B
bij langzaam lopend roerwerk toevoegen en het mengsel zorgvuldig homogeniseren.

De toereikende hoeveelheid Katalysator (%-aanduiding
conform nevenstaande tabel t.o.v. totale hoeveelheid
Wecryl 124, comp. A + comp. B = 28,6 kg) aan het
mengsel toevoegen en 2 minuten mengen.
Alleen zoveel materiaal mengen als dat in de verwerkingstijd aangebracht kan worden.

Aanbrengen
Wecryl 124 direct na het mengen op de bodem gieten
en met de rubberrakel verdelen. De grondverf met de
bezem stevig in de bodem masseren, tot het vocht in de
hars geëmulgeerd is.

Doorrollen
Wecryl 124 met de vachtroller doorrollen. Letten op
toereikende laagdikte. Er moet een gesloten film ontstaan.
Materiaalverbruik: ca. 0,5 - 1,2 kg/m²
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Technische gegevens
Succesvol getest		
Wecryl 124 is getest conform ZTV-ING deel 7 conform de technische testvoorschriften TP/
BEL-EP en de technische leveringsvoorwaarden TL/BEL-EP. Bovendien werd de bruikbaarheid aangetoond op nieuw,
7 dagen oud beton conform TP/BEL-EP. Verder werd na het testprogramma conform DIN EN 1504-2, „Producten
en systemen voor de reparatie van bouwwerken“ de bruikbaarheid voor oppervlakbeschermingssystemen op beton
getest en aangetoond.

Wecryl 124

Grondverf voor vochtige, natte ondergrond

Beschrijving

Driecomponenten, snelreactieve/snel hard wordende
grondverfhars op basis van polymethylmethacrylaat
(PMMA) met speciaal vulstofmengsel

Viscositeit

ca. 1800 mPas (vastgesteld bij 12° C)

DIN EN ISO 3219

Verbruikstijd

ca. 7 – 10 minuten

DIN EN ISO 9514

Begaanbaar/opnieuw
bewerkbaar

ca. 30 minuten

Uitgehard

ca. 2 uur

Restvocht in de ondergrond

Geen beperking. Er mag geen staand water aanwezig
zijn.

Bruikbaarheid op nieuw
beton (7 dagen)

getest

TP/TL-BEL-EP

Scheurbestendigheid

ca. 4,4 N/mm² (MPa)

DIN EN 1542

Koolstofdioxidedoorlaatbaarheid

CO2-difussiepercentage i [g/(m² x d)] < 0,1

DIN EN 1062-6:10-2002

Capillaire wateropname en
waterdoorlaatbaarheid

Wateropnamecoëfficient w24 [kg/(m² x h0, 5)] 0,002

DIN EN 1062-3:04-2008

Weerstand tegen
chemicaliën

Getest groep 1, 3, 10 ,11

DIN EN 13529:12-2003
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