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Hechtmortels
SPRIZZO PONTE DI ADESIONE
SPRIZZO Ponte di adesione is een biocompatibele herstellings en 
restauratiemortel, voorgedoseerd in poedervorm voor binnen en 
buitentoepassing, conform UNI EN 998-1: 2010. SPRIZZO is bevat geen 
sporen van cement of enig ander bindmiddel uit de klinker groep en is 
samengesteld uit zuivere kalkzandsoorten, geselecteerd met een 
continue korrelverdeling van 0 tot 2.5 mm, en hoogkwalitatieve 
compounds die de hechtingseigenschappen op de ondergrond verhogen. 
Het enige gebruikte bindmiddel is zuivere natuurlijk hydraulische kalk 
NHL 5 conform UNI EN 459-1. De witte NHL 5 wordt geproduceerd door 
calcinatie van siliciumhoudende kalksteen bij temperaturen lager dan 
1250 °C, die tot poeder wordt herleid, uitsluitend door het blussen van het 
calciumoxide, zonder enige toevoeging van puzzolanen of andere 
hydraulische bindmiddelen.

DEHUMIDIFYING ENVIRONMENT
FRIENDLY

SLAG FREE RESTORATION BREATHABLE RESISTANT CEMENT FREE RECYCLABLE WITHOUT ASHES

HEALTHY ANTIBACTERIAL NHL 5 HIGHLY
ADHESIVE

QUICK REVERSIBLE EASY GREEN
BUILDING

CONSOLIDATING
TREATMENT

EIGENSCHAPPEN

SPRIZZO Ponte di adesione is een biocompatibele voorgedoseerde mortel, gebruikt als hechtingsbrug op 
compacte, weinig poreuze ondergronden, waar een hechtmortel noodzakelijk is om de goede hechting van de 
eigenlijke pleistermortel te garanderen. Het product is ook geschikt als uitvlaklaag om kleine dicontinuïteiten te 
overbruggen. SPRIZZO Ponte di ADESIONE heeft om deze functies te vervullen, een uitstekend hechtvermogen en 
bestaat uit aggregaten met grove granulometrie met weinig kleine fractie om een ruw oppervlak met optimale 
hechting te creëren.



TOEPASSINGSGEBIED

SPRIZZO Ponte di ADESIONE werd specifiek ontwikkeld voor het plaatsen van ruwe hechtlagen als hechtbrug tussen 
de ondergrond en de eigenlijke pleisterlaag. SPRIZZO Ponte di ADESIONE moet toegepast worden op alle compacte 
of weinig absorberende ondergronden (betonblokken, argexblokken, cellenbeton, kalk of cementgebaseerde 
ondergronden, gewapende betonstructuren, magnesiumvezel).

TOEPASSING

De ondergrond moet zuiver, structureel gezond, draagkrachtig en vrij van wateroplosbare zouten, roet of andere 
chemische verontreinigingen zijn. SPRIZZO Ponte di Adesione kan handmatig met de plakspaan, truweel of 
trechterpistool toegepast worden, maar ook machinale toepassing is mogelijk met een peristaltische pomp of met een 
schroefpleistermachine (stator/rotor D5-2.5 PFT). Bij machinale verwerking mag de slang niet langer dan 20m zijn, en 
de opvoerhoogte max 6m. SPRIZZO Ponte di Adesione, is voorgedoseerd en moet enkel gemengd worden met 6-8 l 

water per zak in functie van de gewenste constistentie. Voor een maximale hechting op de ondergrond, is de beste 
consistentie van de mortel eerder dikvloeibaar.  Applicatiedikte mag niet meer zijn dan 0,5cm per laag.
De met SPRIZZO Ponte di Adesione behandelde ondergronden moeten ruw zijn voor een perfecte hechting van de 
erop aangebrachte pleister. Laat SPRIZZO Ponte di Adesione, minstens 24 u uitharden om een perfecte heching op 
de ondergrond te garanderen.
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TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCT TYPE: Mortel voor algemene toepassingen (GP) UNI EN 998: 1 2010 voor binnen en buiten 

GRANULOMETRIE: 0 - 2.5 mm

MENGSEL pH: > 12.5

SCHIJNBARE DICHTHEID VERSE MORTEL (EN 1015-6): kg/m³ about 1.900 kg/m³

SCHIJNBARE DICHTHEID DROGE MORTEL (EN 1015-10): kg/m³ about 1.600 kg/m³

SCHIJNBARE BULKDENSITEIT: 1312 kg/m³ 
DRUKSTERKTE (EN 1015-12): categorie CSII

BUIGSTERKTE:1.33 N/mm²

HECHTSTERKTE (EN 1015-12): 0.35 N/mm2 FP-B

WATERDAMPDIFFUSIEWEERSTANDSCOËFFICIËNT (EN 1015-19): µ < 18

WATERDAMPDIFFUSIEWEERSTANDSCOËFFICIËNT:W1

THERMISCHE GELEIDBAARHEID: 0.54 W/mK (tabelwaarde)

BRANDGEDRAG (EN 13501-1): A1 

MENGWATER: 6-8 l per zak
VERBRUIK: 7 Kg/m² voor 0,5 cm dikte
VERPAKKING: 25 kg zakken
PALLET: 56 zakken kg 1400

OPSLAG: 18-24 maand in originale verpakking op een droge plaats
APPLICATIETEMPERATUUR : from +5°C to +32° C

REACH CLASSIFICATIE: Zie MSDS

 WAARSCHUWINGEN

- Product voor professioneel gebruik
- Het product niet wijzigen.
- Product bewaren op een droge plaats in gesloten originele verpakking.
- Veiligheidsblad raadplegen alvorens het product te gebruiken.
- De weergegeven technische en product data werden met de grootste zorg samengesteld. Alle aanbevelingen of suggesties met
betrekking tot het gebruik van de producten worden zonder enige garantie gegeven. De gebruiksvoorwaarden ter plaatse kunnen
immers door het bedrijf niet worden gecontroleerd. De gebruiker moet zelf controleren of elk product geschikt is voor het doel en 
of de omstandigheden ter plaatse het gebruik toelaten.
- Het bedrijf behoudt zicht het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
- Bescherm de oppervlakken tegen weersinvloeden: zon, wind, regen en vorst.
- Raadpleeg de technische dienst voor bijkomende inlichtingen
- Raadpleeg steeds de meest recente versie van de technische fiche op www.tcs-srl.it.
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