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RC BLITSMORTEL 
SNELHARDEND OP PMMA GEBASEERD REPARATIEMORTELSYSTEEM 

 

Betonherstelling | Vloersystemen 
 

 

VOORDELEN VAN RC BLITSMORTEL 
✓ Uitstekende hechting op beton 

✓ Hoge reactiviteit 

✓ Zeer snelle uitharding 

✓ Toepasbaar bij lage temperatuur (tot -30°C) 

✓ Breed toepassingsgebied 
 

Beschrijving 
 

RC BLITSMORTEL is een 2-componenten herstelmortel voor vloeren op basis van PMMA (polymethylmethacrylaat), die een hoge druk- 

en treksterkte heeft. Het is ook toepasbaar als reparatiemortel voor mineraalgebonden ondergronden in laagdiktes van meer dan 10mm. 
 

RC BLITSMORTEL bestaat uit een poeder (kwartszand met een korreldikte tot 1,8 mm) en een metacrylaat hardingsvloeistof. De 

uithardingstijd is 1 tot 3 uren. 
 

Toepassingsgebied 
 

• Vloeren; 

• Industrieplinten; 

• Terrassen, balkons, galerijen; 

• Brugdekken; 

• Parkeerdekken, parkeerdaken, ... . 
 

Gebruiksaanwijzing  
 

Een voorbehandeling van de ondergrond is in de regel noodzakelijk. Als grondlaag voor minerale ondergronden wordt  

RC BLITSPRIMER met open kwartsbestrooiing aanbevolen.  
 

Mengen van de reactieharsmortel: om het mortelmengsel te bereiden wordt de RC BLITSMORTEL poedercomponent naar gelang 

van de gewenste consistentie gemengd met 1,7 tot 2,6 liter vloeistof. Bij laagdikten van meer dan 10 mm is het noodzakelijk meer 

kwartszand bij te voegen (zie tabel). De vloeiende mortel wordt gelijkmatig verdeeld en glad gestreken of met een aluminium lat 

over lege plaatsen getrokken. Voor toepassing op hellende oppervlakken moet men een thixtroop verdikkingsmiddel (RC THIXO) 

toevoegen: + 1%. 
 

Tabel voor de verwerking en berekening 
 

RC BLITSMORTEL       Hoeveelheid in kg Maximum laagdikte 

• Poedercomponent 

Hardingsvloeistof 

20,00 

2,66 

= 22,66 

1 cm 

 

• Poedercomponent 

Hardingsvloeistof 

Kwartszand 2-8 mm 

20,00 

2,66 

10,66 

= 33,32 

2 cm 

• Poedercomponent 

Hardingsvloeistof 

Kwartszand 2-8 mm 

Kwartszand 8-16 mm 

20,00 

2,66 

4,00 

16,00 

= 42,66 

5 cm 

• Poedercomponent 

Hardingsvloeistof 

Kwartszand 2-8 mm 

Kwartszand 8-16 mm 

Kwartszand 16-32 mm 

20,00 

2,66 

6,40 

8,53 

10,66 

= 48,25 

12 cm 

 



RC BLITSMORTEL    2 / 2 

 
 

Verbruik 
 

Verbruik bij 6 mm dikte: 12 kg/m². 

 

Technische karakteristieken 
 

Gegevens van de hardingsvloeistof bij levering 
 

Eigenschap Meetmethode Waarde 

Viscositeit (20°C): DIN 53015 0,6 - 0,7 mPA.s 

Uitlooptijd (20°C, ISO 3): DIN 53224 20 - 21 s 

Dichtheid, D4
20: DIN 51757 0,934 g/cm³ 

Ontvlammingspunt: DIN 51755 + 10°C 

Verwerkingstijd (20°C): (100 g poeder + 12,4 g hardingsvloeistof) 15 - 17 minuten 

Houdbaarheid (20°C, donker): / Minstens 6 maanden 

 

Gegevens in geharde toestand 
 

Ruwe dichtheid: DIN 53479 2,15 g/cm³ 

Drukvastheid: DIN 1164 75 N/mm² 

Buig/trekvastheid: DIN 1164 27,5 N/mm² 

Trekvastheid: DIN 53455 7,5 N/mm² 

E-modulus: DIN 53457 7000 N/mm² 

Kogeldrukhardheid: DIN 53456 262 N/mm² 

Wateropname, 4 dagen: DIN 53495 60 mg/50-50-4 mm 

Waterdampdoorlaatbaarheid: DIN 53122 1,3-108 g/cm-h-Torr 

Oppervlakteweerstand: DIN 53482 6,5-1012 Ohm 

Specifieke doorgangsweerstand: DIN 53482 7,5-1013 Ohm-cm 

Uitrekking in de lengte bij 0-50°C: VDE0304 3,3-10-5 1/°C 

Uitrekking bij maximale kracht: DIN 53455 0,6% 

  

Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats. Geopende verpakkingen dienen 

zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen. 

• 1 jaar in de originele verpakking. 

 

Verpakking 
 

Set van RC BLITSMORTEL vulstof: zak van 20 kg (art.nr. 50600) en RC BLITSMORTEL-harder: metalen blik van 4 kg (art.nr. 50700) 

of RC BLITSMORTEL -25°C-harder: metalen blik van 4 kg (art.nr. 50803). 

 

Foto’s 
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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.  

 


