
Indicatieve dosis voor een 200 liter mix (eerste of wettelijke controle conform normconformiteit opvolgen)

Druksterkte Buigsterkte Cement in kg
QUICKHARD 5T

in liters
Verwerkbaarheid

in dagen

C 25
C 30*
C 40* **

F 5
F 6
F 7* **

58
62,5
75

0,50
0,60
0,70

5 - 7

* Let op de klimatologische omstandigheden; CEM I of CEM II A-L 42,5 R cement na de vrijgave door de e-4 GmbH
** 20 % grit (4 emmers van 10 l / mengsel), bij voorkeur 2-5 mm bijmengen

• Op	basis	van	een	minimale	dosering	van	0,60	liter	Quickhard	5T	en	een	cementgehalte	van	62,5	kg	/	per	mengsel	kunnen	dunne
estriklagen	/	verwarmingsestriklagen	met	afdekking	van	de	verwarmingsbuizen	van	≥30	mm	(eerste	beoordeling	volgen)	worden	uitgevoerd	met
een	samendrukbaarheid	van	de	isolatiela(a)g(en)	van	≤	2	mm.	Met	het	bovenstaande	recept	wordt	een	treksterkte	van	het	oppervlak	bereikt
van	1,5	N	/	mm.	Voor	het	bereiken	van	de	gemiddelde	waarden	is	machinale	bewerking	van	de	estriklaag	nodig	en	de	naleving	van	de
aanbevolen W / C-waarde 0,45-0,55

• QUICKHARD	5T	kwaliteitsversneller	/	kwaliteitsverbeteraar	heeft	door	zijn	chemische	samenstelling	een	bescherming	tegen	opnieuw	nat	worden
tot aan het leggen van de bovenlaag wanneer de in het technische gegevensblad aangegeven gebruiksinstructies worden opgevolgd en
de	naleving	van	de	normatieve	klimatologische	omstandigheden	na	het	bereiken	van	de	belegbaarbaarheid	gewaarborgd	is.
Voor	de	creatie	van	de	geschikte	ruimtelijke	klimatologische	omstandigheden	is	de	opdrachtgever	verantwoordelijk.

• Gebruiksoppervlak	zo	nodig	onmiddellijk	na	het	afvlakken	door	afdekken	met	een	folie	nabehandelen	(max.	24	uur)

Ondergrond(met hechtpleisterlaag)
De	cementhoudende	ondergrond	moet	schoon,	poreus,	absorberend	en	vrij	zijn	van	zachte,	losse	onderdelen	die	los	kunnen	raken.	Het	draag-
vermogen	van	de	ondergrond	moet	voldoen	aan	de	te	verwachten	belasting.	Bij	berijdbaarheid	moet	de	hechtsterkte	gemiddeld
1,5 N / mm2 bedragen waarbij de kleinste singuliere waarde niet minder mag zijn dan1,2 N /mm2	.

Ondergrondvoorbereiding(met hechtpleisterlaag)
• In	principe	moeten	ondergronden	van	beton	vóór	het	leggen	worden	gefreesd	of	worden	gestaalstraald	en	van	stof	worden	ontdaan
• De	betonnen	ondergrond	moet	iets	vochtig	zijn
• Overtollig	water	moet	worden	verwijderd	voor	het	leggen	van	de	estriklaag
• Het	hechtmiddel	nat	in	de	natte	onderlaag	inwerken	en	aansluitend	direct	met	de	estrikmortel	afdekken
• Scheuren	in	het	ondergrond	moeten	voor	het	leggen	van	de	estriklaag	worden	afgesloten	met	kunsthars	en	worden	bestrooid	met	kwartszand
• Voegen	in	de	ondergrond	moeten	in	de	estriklaag	worden	opgenomen
• Volg	daarbij	het	technische	gegevensblad	QUICKPICK

TOEPASSINGSGEBIED
• Voor	de	aanleg	van	verwarmingsestriklagen	(DIN	18560	D2;	5.3.1)
• Voor	de	aanleg	van	zwevende	vloeren
• Voor	de	aanleg	van	hechtpleisterlagen
• Voor	de	aanleg	van	estriklagen	op	scheidingslagen
• Voor	de	aanleg	van	industriële	estriklagen	(op	dosering	letten)

EIGENSCHAPPEN
• Reduceert krimp- en vervormingsgedrag aanzienlijk
• Aanzienlijk	hogere	initiële	en	de	uiteindelijke	sterkte	van	de	estriklaag
• De	aanleg	van	dunne	estriklagen	(vanaf	30	mm)
• Aanzienlijke toename van de buig- en druksterkte
•In	afwijking	van	DIN	18560	deel	I,	tabel	I	kunnen	bij	een
dosering	≥	0,4	l	/	mengsel	estriklagen	met	verschillende	diktes	tot
max.	30	mm	worden	gecompenseerd,	waarbij	de
minimale	dikte	van	30	mm	moet	worden	aangehouden.

• De	gegevens	over	verwerkbaarheid	hebben	betrekking	op	estriklaagdiktes	van	40-50	mm	bij	onverwarmde	en	60-70	mm	bij	verwarmde	es-
triklaagconstructies.

• Bij	een	hogere	dikte	van	estriklagen	moet	de	dosering	worden	verhoogd	zodat	de	vermelde	belegbaarheid	wordt	bereikt	Overleg
met de fabrikant (en-4 GmbH)
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    QUICKHARD 5T additief getest en gecertificeerd. Voldoet aan de richtlijnen van de AgBB-regeling en de DIBT-goedkeuringsprincipes.   
QUICKHARD 5T is door het Instituut voor Bouwbiologie in Rosenheim geclassificeerd als biologisch onschadelijk met emissieklasse A+ 
als vrijwel emissievrij.     
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BOUWKLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN
• Bouwplaatsvoorbereiding	conform	DIN	18560	naleven
• Bescherming	tegen	regen,	tocht	en	direct	zonlicht	gedurende	de	hydratatiefase
• Luchtverversing	door	tochtvrije	intensieve	ventilatie	garanderen
• Normatieve	klimatologische	omstandigheden	zijn	een	onderdeel	van	de	kwaliteit	van	de	estriklaag	wanneer	het

gaat om droging en sterkte
• Vermijd	tocht,	voor	voldoende	luchtverversing	(intensieve	ventilatie	4	keer	20	minuten)	moet	worden	gezorgd.
• Bij	temperaturen	onder	5	°C	wordt	het	bindproces	van	het	bindmiddel	vertraagd	of	volledig	onderbroken	(hydratatie	en	sterkteonderbreking)

INSTRUCTIES VOOR VERWERKING
• Schudden	voor	gebruik
• Geselecteerde	dosering	toevoegen	aan	het	eerste	mengwater
• Na	toevoeging	van	alle	bestanddelen	bedraagt	de	mengtijd	ten	minste	2	minuten
• Het	toevoegen	van	water	tot	een	minimum	beperken	(watervermindering	of	water/cement-waarde	in	de	gaten	houden)
• Houd	u	aan	de	erkende	professionele	regels	van	de	estrikleggersector,

vooral	aan	de	DIN	18560	estriklagen	in	de	bouwsector
• Bij	het	gebruik	van	onze	producten	mogen	geen	toevoegingen	van	andere	fabrikanten	worden	gebruikt
• Alle	e-4	producten	zijn	compatibel	met	elkaar

UITGANGSMATERIALEN
• Cement:	CEM	I	of	alle	door	de	e-4	GmbH	goedgekeurde	CEM	II	cementen
• Toevoegsel:	Volgens	DIN	EN	13139	of	DIN	1045/2	zeefkromme	A	/	B	0-8	mm	voor	de	productie	van	estrikbeton
• Alle	door	de	e-4	GmbH	goedgekeurde	zandzeefkrommen	A	/	B	0-4	mm,	waarbij	hier	de	aangegeven	druk-	en	buigsterkten	van	het	technische

gegevensblad	niet	bruikbaar	zijn.	Voor	een	zandzeefkromme	A	/	B	0-4	mm	moeten	eerste	beoordelingen	en	verplichte	tests	worden	uitgevoerd
om zo de sterkten te bepalen

• Aanbevolen	W	/	C-verhouding	0,45-0,55
• QUICKHARD	5T	conform	richtdosering

METING VAN DE BELEGBAARHEID
• Volgens	de	BEB-instructies	(nr.	8.1)	moet	de	restvochtigheid	van	de	estriklaag	door	de	legger	van	de	deklaag	met	CM-meting

(werkinstructie	BEB	CM-meting)	worden	gemeten
• Voor	sneldrogende,	versnelde	en	nieuwe	estriklaagsystemen	moeten	de	luchtvochtigheidsdrempel	voor	de	belegbaarheid	en		de	meetmethode

schriftelijk	worden	meegedeeld	en	aan	de	ontwerper	/	bouwer	en	vloerenlegger	(BEB-informatieblad	nr.	8.1.)	worden	doorgegeven
• Het	bewijs	van	belegbaarheid	wordt	bereikt	wanneer	de	CM-waarden	volgens	de	belegbaarheidstabel	voor	QUICKUP-estriklagen	zijn	bereikt

(nieuwste	versie	www.estrich4.com)

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
• Bij	gebruik	van	onze	e-4	producten	moet	altijd	de	algemene	werkhygiëne	in	acht	worden	genomen
• e-4	GREENLINE	producten	zijn	getest	door	een	onafhankelijk	laboratorium	op	milieuvriendelijkheid	en	kunnen	op	elk	moment	zonder

problemen worden gebruikt

NORMEN EN TESTVOORSCHRIFTEN
Alle	relevante	normen,	voorschriften	en	professionele	regels	zijn	van	toepassing,	met	name	DIN	18560,	ÖNORM	3732,	EN	13318,	
EN	13813,	DIN	18353	en	de	meest	actuele	BEB-arbeidsrichtlijnen	en	de	stand	der	techniek	in	de	estrikleggersector

COMMENTAAR / NORMENCONFORMITEIT
• De	eerste	beoordeling	moet	voor	alle	aangeboden	estriklagen	en	additieven	door	het	estrikbedrijf	worden	uitgevoerd
• Essentiële	criteria	voor	het	functioneren	van	onze	e-4	producten	zijn	de	kwaliteit	van	zand	en	cement
• Vanwege	de	verschillende	bouwplaatsomstandigheden,	installatietechniek	en	bouwuitvoering	kan	uit	dit	gegevensblad	geen	rechtsgeldige

aansprakelijkheid worden ontleend
• Met	de	publicatie	van	dit	gegevensblad	verliezen	alle	tot	nu	toe	gepubliceerde	exemplaren	hun	geldigheid.
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Kleur: lichtbruin Houdbaarheid: 1 jaar, beschermd tegen de zon en vorst opslaan
Vorm: vloeibaar  Verwerkingstemperatuur:	boven	+5	°C	tot	+30	°C
Leveringsvorm:	Jerrycan	20	kg	netto
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Let op: De vertaling in het Vlaams is gebaseerd op het Duitse origineel. De vertaalde versie van de Duitse datasheets is een welwillend ter beschik-
king gestelde vertaling en dient alleen informatieve doeleinden. In geval van geschillen, onenigheden of inconsistenties tussen de Duitse versie en 
de versie in een andere taal is de Duitse versie bindend conform de wettelijke bepalingen. De Duitse versie is beschikbaar op onze website of zal 
op schriftelijke aanvraag worden toegezonden.


