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N •  Verbetert de hechting en mechanische prestaties van mortels.

•  Vermindert de porositiet en verhoogt de waterdichtheid.
•  Verbetert de consistentie.
•  Kan gebruikt worden als aanbrandlaag en om een cementering 

te maken.

Plastieken jerrycans van 2, 5 en 20 liter
Bewaren: 1 jaar, beschermen tegen vorst en 
zon.
Elke jerrycan heeft een gemakkelijk identifieer-
bare productiecode.

VERBRUIK 
Afhankelijk van de toepassing.

TIP
Ideaal als toeslagstof aan een voegmortel, te gebruiken in 
hoog belaste ruimtes (U4P4S), in zwembaden en in geval van 
vloerverwarming.

VOORDEEL
Klaar voor gebruik.
Solventvrij.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Toeslagstof en aanhechtingsverbeteraar:

1) TRADITIONELE MORTELS
Het aanmaken kan op de werf gebeuren.
CERMILATEX is compatibel met cement, pleisterwerk en kalk
 
•  Voor bezettingen of als aanbrandlaag ter verbetering van 

de hechting.
•  Mortels om te metsen, monteren, assembleren, afdichten, 

verankeren, opvullen
•  Verbeteren van dekvloer met hoge belasting, P4 en P4S
•  Toeslagstof voor dekvloer en als extra aanbrandlaag vol-

gens DTU 52.1
•  Ondoordringbare cementering in zwembaden
•  Als tussenhechtlaag voor het heraanstorten bij het beton-

neren
•  Herstellen van afgebrokkelde delen, herprofilering en 

bijplamuren van gewapend beton of spanbeton
•  Het uitvlakken en afwerken van muren

2) INDUSTRIËLE MORTELS
Die in een productieeenheid gemaakt worden.
Toeslagstof voor:
•  Voegmortels
•  Muurafwerkings- en herprofileringsmortels en pleisters in 

poedervorm

NOTA:
Is niet toepasbaar als toeslagstof voor lijmmortels of ega-
lines. CERMILATEX nooit in zijn geconcentreerde vorm als 
primer gebruiken.

PRIMERS

CERMILATEX
TOESLAGSTOF VOOR MORTELS

SAMENSTELLING
Watergebaseerde emulsie van copolymeren en synthetische harsen.

00 kg 
pour 00 kg

+A B

1L + 3L water

EMISSIES IN DE BINNENLUCHT1

P4 et P4Sen

Contrôle 
du support

CONTROLE

Controle van 
de ondergrond



PR
IM

ER
S 

EN
 T

O
ES

LA
G

ST
O

FF
EN

TECHNISCHE FICHE N°120 - 03/2016

CERMILATEX

CERMILATEX MENGSEL

Kan gebruikt worden voor verschillende soorten mortels (mor-
tels, dekvloeren, deklagen...).
1 volumedeel CERMILATEX mengen met 3 volumedelen 
water tot een homogene vloeistof is bekomen.

CERMILATEX AANBRANDLAAG

Als aanbrandlaag:

1 volumedeel cement met 1 volumedeel zand met granulo-
metrie 0-2mm mengen. Hieraan ongeveer 18 % CERMILA-
TEX MENGSEL (aangemaakt zoals hierboven beschreven) 
toevoegen. Meng dit alles tot een homogene massa.

CERMILATEX BEZETTING

Als bezetting ter verbetering van de hechting:

1 volumedeel cement met 2 volumedelen zand met granu-
lometrie 0-3 mm mengen. Daarna het CERMILATEX MENG-
SEL (aangemaakt zoals hierboven beschreven) toevoegen 
aan en vermengen met het cement/zandmengsel tot de 
gewenste consistentie is bekomen.

UITVOERING

VERBRUIK PURE CERMILATEX

“AANBRANDLAAG”: 
0,12l per m² en per mm dikte

“SCHRAAPLAAG”: 
0,90l per m² en per cm dikte
Als toeslagstof voor industriële mortels: aanvankelijk is het 
nodig het mengwater met ongeveer 10% te verminderen.

VERBRUIK

Als toeslagstof met het mengwater

VERGELIJK VAN ONZE 
VOEGMORTEL CERMIJOINT TX 

MET EN ZONDER CERMILATEX ALS TOESLAGSTOF

WEERSTAND
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(1) Informatie betreffende het uitstoten van vluchtige bestanddelen in de lucht binnen, met een kans op toxiciteit door 
inademing, op een schaal van A+ (heel lage uitstoten) tot C (hoge uitstoten).


