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RC 8 MORTELVET 
LUCHTBELVORMER VOOR METSELMORTEL 

 

Toeslagstoffen voor mortel en beton 
 

 

VOORDELEN VAN RC 8 MORTELVET 

✓ Verbetert de plasticiteit en verwerkbaarheid 

✓ Verhoogt de vorstweerstand 

✓ Verhoogt weerstand bij slechte weersomstandigheden 

✓ Vermindert capillariteit en doorlaatbaarheid 

✓ Hogere eindsterkte in combinatie met RC ACRYPLAST 
 

Beschrijving 
 

RC 8 MORTELVET brengt een groot aantal zeer kleine stabiele luchtbelletjes in de mortelspecie waardoor de verwerkbaarheid 

wordt verbeterd en de vorstgevoeligheid van de verharde mortel wordt verminderd. Door een uitgesproken 

watervasthoudend vermogen van RC 8 MORTELVET wordt de kans op ontmenging gevoelig verminderd en blijft de mortel 

langer verwerkbaar. De hechting van de legmortel wordt in de plastische fase aanzienlijk verhoogd. 

 

RC 8 MORTELVET kan in combinatie met ons product RC ACRYPLAST, hechtemulsie voor mortel en beton, verwerkt worden. 

Deze toepassing is aangewezen voor het vermetselen van harde of weinig poreuze bouwstenen zoals betonblokken. 

RC ACRYPLAST verhoogt in hoge mate de hechtsterkte. Eveneens wordt een hogere eindsterkte van de mortel verkregen.  

 

Eigenschappen 
 

In verse mortel 

• Betere plasticiteit van de mortel. 

 

In verharde mortel 

• Verhoging van de vorstweerstand; 

• Verhoging van de weerstand bij slechte weersomstandigheden en vuil water; 

• Vermindering van de capillariteit en de doorlaatbaarheid. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

RC 8 MORTELVET bij voorkeur aan het aanmaakwater toevoegen. 

 

Verbruik 
 

100 ml/50 kg cement. 

 

Technische karakteristieken 
 

Bevat: Natriumchloride en bactericide 

Vorm:  Vloeibaar 

Oplosbaarheid: Volledig in water 

Soortelijk gewicht:  1 kg/dm³ 

Kleur: Donkerbruin 

  

Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 
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Reiniging gereedschap 
 

Met water direct na gebruik. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Vorstvrij opslaan. Het product en de verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij 

temperaturen >30°C.  

• 2 jaar in originele verpakking. 

 

Verpakking 
 

10 liter (art.nr. 100500). 

 

LP 16-10-2020 
Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en 
ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. 
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 gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen 
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente 
uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.   

 


