
De professionele oplossing

Reparatie Cement

Eigenschappen 
en toepassingen

 Bostik Reparatie Cement is een speciale  
 2-componenten reparatie cement   
 voor het repareren en afdichten van   
 scheuren en gaten in wanden en vloeren  
 en is tevens geschikt voor het 
 dichtsmeren van  gebroken dakpannen  
 en voor het lijmen van tegels.

  Binnen en buiten toepasbaar.

Basiseigenschappen
    Bostik Reparatie Cement is een oplosmiddelvrije, hoogelastische, 2-componenten reparatiemortel die bestaat uit 

een vloeibare kunstharsdispersie en een vezel- en kunstharsversterkt poedercement. 
  Na uitharding is Bostik Reparatie Cement vorstbestendig.

Ondergrond en verwerking
   Niet-draagkrachtige ondergronden zoals los pleisterwerk en verfbladders verwijderen. Gladde ondergronden 

opruwen, grindnesten verwijderen en scheuren schoonmaken. 
   De te repareren ondergrond dient vochtig te zijn, derhalve wordt een droge ondergrond licht bevochtigd. 

Indien de ondergrond echt nat is dient men deze voorafgaand aan de reparatie goed te drogen. 
    Voor een betere hechting wordt eveneens een voorbehandeling met Bostik Speciaal Primer aanbevolen. Na één 

uur droogtijd van deze primer kan men de reparatie voortzetten met Bostik Reparatie Cement.     
   Bostik Reparatie Cement (poeder en vloeistof) mengen. Indien slechts kleine hoeveelheden nodig zijn mengt 

men alleen de gewenste hoeveelheid in een mengverhouding van 4 delen poeder en 1 deel vloeistof. Hierna 
giet men druppelsgewijs water in het gemengde product om de massa soepeler en gemakkelijker smeerbaar te 
maken. Na mengen en doorroeren laat men de massa 10 minuten staan. De verwerkingstijd bedraagt ca. 4 uur. 
Daarom dient men niet méér te mengen dan ook binnen deze tijd kan worden verwerkt.

  Het gemengde product in één arbeidsgang met troffel of kwast aanbrengen.
  Tijdens uitharding moet men de behandelde plaatsen beschermen (afdekken) tegen sterke zonnestraling en  
  tegen vorst en nattigheid.
       Na uitharding kan het oppervlak verder worden bewerkt met bijvoorbeeld verf, een cementlaag, pleisterlaag  
  o.d. Het is aan te bevelen om hieraan voorafgaand ook Bostik Speciaal Primer te gebruiken.

Verbruik
  Afhankelijk van de schade ca. 2,5 kg/m² – 3,0 kg/m²

Verwerkingstemperatuur
  +5°C tot +30°C



Materiaalsamenstelling
    Tweecomponenten systeem bestaande uit:  
    Component 1: Mengsel van speciale cementgebonden 

grondstoffen
    Component 2: waterige dispersie

Technische kenmerken
 Component 1
     Kleur: grijs
    Consistentie: poeder
    Geurbelasting: laag
    Soortelijke massa: ca. 1,5 g/cm³
    PH-waarde: ca. 11

Reiniging
    Gereedschappen direct na gebruik afspoelen met veel water. Uitgeharde resten zijn enkel mechanisch te 
  verwijderen.

Veiligheid
     Dit product is volgens 91/155EWG geclassifi ceerd. De gevaren en veiligheidsadviezen op de verpakkingen 

alsmede in de veiligheidsbladen dienen in acht te worden genomen. Voor de professionele verbruiker is op 
aanvraag een veiligheidsblad (VIB) verkrijgbaar.

  
Opslag en houdbaarheid
     Bostik Reparatie Cement dient droog en vorstvrij te worden opgeslagen. Niet gebruikt product in goed gesloten 

verpakking opslaan.
     Bostik Reparatie Cement is in ongeopende originele verpakking en onder de juiste opslagcondities minimaal 12 

maanden houdbaar.

Verpakking
    1 kg Bostik-Artikelnummer: 500340-66 EAN-Nr.: 4010327504316
    2,5 kg Bostik-Artikelnummer: 500339-66 EAN-Nr.: 4010327504330

BOSTIK B.V. • De Voerman 8 • NL- 5215 MH ’s-Hertogenbosch • +31 (0)73 6 244 314 • www.bostikdiy.nl

BOSTIK BELUX SA-NV • Meulestedekaai 86 • B-9000 Gent • +32 (0)9 255 17 00 • www.bostikdiy.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand 
van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele 
aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te 
passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking 
buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij 
adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze leveranties zijn steeds van toepassing de algemene voorwaarden 
voor de leden van de Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten.
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 Component 2
     Kleur: melkwit
    Consistentie: vloeibaar
    Geurbelasting: laag
   Soortelijke massa: ca. 1,05 g/cm³


