PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika Mix&Go®
VEELZIJDIGE REPARATIEMORTEL

PRODUCTOMSCHRIJVING

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

Hoogwaardige veelzijdig inzetbare mortel voor kleine
reparaties.

▪ Eenvoudig te mengen
▪ Makkelijk te gebruiken en aan te brengen
▪ Goede laagdikte opbouw mogelijk
▪ Snelle uitharding

TOEPASSING
Voor metselwerk, binnenwanden etc. voor kleine
reparaties.

PRODUCTINFORMATIE
Chemische basis

Portland cement, polymeer poeder, geselecteerde toeslagstoffen

Verpakking

1,25 kg zak

Uiterlijk / kleur

Grijs

Houdbaarheid

In originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking: 24 maanden vanaf
de datum van productie.

Opslagcondities

Opslag temperatuur tussen +5 °C en +30 °C. Opslaan in droge condities.
Beschermen tegen direct zonlicht.

Soortelijk gewicht

Verse mortel:

Maximale korrelgrootte

1 mm

~ 2.00 kg/ltr (+20 °C)

(EN 12190)
(EN 12192-1)

TECHNISCHE INFORMATIE
Druksterkte

~ 30 N/mm2

Hechttreksterkte

~ 2 N/mm2

(28 dagen)

(EN 196-1)
(EN 1542)

VERWERKINGSINFORMATIE
Mengverhouding

0,2 ltr water voor 1 zak

(1,25 kg poeder)

Opbrengst

Opbrengst 1 zak:

~ 0,7 ltr mortel

Afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en dikte van de aangebrachte mortel.
Productinformatieblad
Sika Mix&Go®
Januari 2019, Version 02.01
020302040030000033

1/3

Laagdikte

3 - 40 mm

Omgevingstemperatuur

Minimaal +5 °C, maximaal +30 °C

Ondergrondtemperatuur

Minimaal +5 °C, maximaal +30 °C

Pot-life

Bij +20°C
Verwerk het materiaal binnen 25 minuten na het mengen.
Bij lagere temperaturen zal de verwerkingstijd langer zijn en bij hogere
temperaturen korter.

Normale uithardingsbehandeling

Bescherm de verse mortel tegen excessieve verdamping/vroege dehydratie door gebruik te maken van normale nabehandelingsmiddelen voor
cementeuze mortels.

VERWERKINGSINSTRUCTIES
ONDERGROND KWALITEIT / VOORBEHANDELING
De ondergrond dient schoon, hechtsterk en vrij van
losse en slecht hechtende delen, cementhuid, olie en
vet etc. te zijn.
De ondergrond opruwen met een staalborsten, stofvrij maken en vervolgens goed voor benatten.
MENGEN
Maak het poeder los door middel van schudden en
voeg 0,2 ltr water toe. Druk de zak in tot alle lucht is
verdwenen en sluit de zak goed af. Meng de zak met 2
handen voor 2 - 3 minuten, schud hierbij af en toe tot
een homogene mortel is ontstaan. Open de zak bij de
gemarkeerde streep en de mortel is klaar voor gebruik.
VERWERKING
Sika Mix&Go® kan worden aangebracht met de bijgeleverde spatel of met een troffel.
Breng de mortel aan met de spatel door deze goed aan
te drukken op de voorbenatte ondergrond.
De afwerking kan worden gedaan met een harde
spons (licht nat) of met een kunststof spaan, zodra de
mortel aantrekt.
REINIGEN VAN GEREEDSCHAP
Gereedschap reinigen met water direct na gebruik.
Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden
verwijderd.

BEPERKINGEN
Vermijd applicatie in direct zonlicht en/of sterke wind.
Voeg niet meer water toe dan is opgegeven.
Alleen aanbrengen op schone voorbehandelde ondergronden.
Voeg geen water toe tijdens het afwerken van het oppervlak, aangezien dit verkleuring en scheurvorming
kan veroorzaken.
Bescherm vers aangebracht materiaal tegen vorst.
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Belastbaar bij +20 °C: ~ 24 uur.
Regenbestendig bij +20 °C: ~ 5 uur.

WAARDE BASIS
Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

LOKALE BEPERKINGEN
Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke
lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor
dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Voor informatie en advies over de veilige hantering,
opslag en afvoer van chemische producten, dient de
gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad
te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische,
toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

WETTELIJKE KENNISGEVING
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika
producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In
de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze
informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of
enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd.
Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige
algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de
meest recente uitgave van het productinformatieblad
te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SIKA NEDERLAND B.V.
Afdeling Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Tel: 31 (0) 30-241 01 20

SikaMixGo-nl-NL-(01-2019)-2-1.pdf
Productinformatieblad
Sika Mix&Go®
Januari 2019, Version 02.01
020302040030000033

3/3

