CEMDECO WALL
Fijne cementmortel voor decoratieve toepassingen op muur en vloeren.

TOEPASSINGEN
CEMDECO WALL is een design mortel of sierpleister voor horizontale en verticale toepassingen op
basis van cement.
CEMDECO WALL is een zeer hoogwaardig en waterdichte afwerking die ideaal is voor badkamers,
toiletten of ruimten binnen een kantoor of publieke gebouwen waar hygiëne en onderhoudsgemak
belangrijk zijn.
Het mengen van CEMDECO WALL geeft een kneedbare, flexibele en eenvoudig aan te brengen
structuur. Deze brengt u aan met een pleisterspaan (plamuurmes).

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND
De ondergrond moet droog, stofvrij, mat, schoon en niet vettig zijn. Alsook moet deze hard, vorstvast
en krijtvast zijn.
CEMDECO WALL heeft een uitstekende hechting op volgende ondergronden:
• Minerale ondergronden: mortel, deklagen, beton, bepleisteringen, pleisterwerk op basis van
cement, enz…
• Ondergronden uit kunsthout of waterafstotende spaanderplaten zoals MDF.
• Pleister, normale of waterafstotende pleisterplaten.
•
Wanneer de ondergrond uit materialen van verschillende, onstabiele aard bestaat en/of voegen
bevat (bv: tegels) moeten de nodige voorzorgen genomen worden om in de mate van het mogelijke
elke beweging te vermijden die te wijten is aan uitzetting.

VERWERKING
CEMDECO WALL 20 kg mengt men met 5L CB Primer.
Giet 5L CB Primer in een schone kuip en meng er langzaam de CEMDECO WALL poeder door. Het
geheel met een langzaam draaiende mixer gedurende 3 minuten intensief mengen tot een
klontervrije, homogene en vloeibare mortel bekomen wordt.
Om de mortel te kleuren, voeg je het bijgeleverd pigmentpoederpotje toe in het poeder.
Bij een temperatuur van 20°C en zonder additieven kan de mortel gedurende ongeveer 30 min
gebruikt worden. De lage temperaturen verlengen de verwerkingstijd en de hoge temperaturen
maken deze korter.
Voor een elastische CEMDECO WALL te bekomen kunnen andere mengvloeistof zoals CB Flex
toegevoegd worden aan het mengsel.
Na aanbrengen laag 1 en 2 kan deze na droging gepolijst, geschuurd worden met schuurpapier met
korrel 150 tot 220 en gereinigd worden. Afhankelijk van de wensen voor de uiteindelijke structuur en
look.
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Bescherming van de Cemdeco Wall
Beschermen van de Cemdeco wall wordt aangeraden door middel van het aanbrengen van de
Cemdeco sealer. Dit is een 2-componenetige matte vernis die aangebracht dient te worden na het op
polijsten in 2 lagen op de Cemdeco Wall.

BEREIDING
Mengen
Bezetting
Aanbrengen met borstel
Verwerkingstijd
Lagen

: CEMDECO Wall – CB Primer
: 1,5 mm laag 1 + 2,5 mm laag 2
: Pleisterspaan (plamuurmes)
: Maximum 20 minuten
:2

In gesloten ruimtes of ruimtes onder vochtige atmosfeer kan er condensatie aan het oppervlak
optreden die voldoende met een spons afgenomen moet worden vooraleer de volgende laag wordt
aangebracht.

VERBRUIK
Bezetting tot 4 mm

: 2,6 kg /m²

TECHNISCHE GEGEVENS
Verwerkingstemperatuur
Korrelgrootte
Droogtijd
Druksterkte
Hechting
Buigingsweerstand

: +5°C tot +30° (ondergrond en omgeving)
: Max 0,6 mm
: Na 1 uur vingerdroog, na 8 uren Licht verkeer, lichte begaanbaarheid na
72 uren, vullen met water na 5 dagen en volledig droog na 7 dagen.
: ≥ 30 N/mm²
: ≥ 3 N/mm²
: 8,23 N/mm²

KLEUREN
Wit.
VERVOER EN OPSLAG
Vorstvrij vervoeren en maximum 6 maand opslaan zonder contact met de vloer. Het product en zijn
verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

HOUDBAARHEID
12 maanden na fabricatie in de originele, gesloten verpakking

VERPAKKING
Zakken van 20 kg.
Bussen van 5L

VEILIGHEIDSINFORMATIE – VERVOER – HANTERING EN OPSLAG - AFVAL
De informatie in dit technisch blad is gebaseerd op onze ervaringen en onderzoeken. De informatie
wordt echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de
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correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik van het product, liggen buiten
onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om
andere redenen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook,
welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Opmerking
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.
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