
Indicatieve dosis voor een mengvat (eerste of wettelijke controle conform normconformiteit controleren)

Cement in kg Toevoeging van water in liters QUICKPICK in liters

25 7 - 10 0,40 - 0,50

Cement: CEM I- of CEM II-cementen na de goedkeuring van e-4 GmbH
Drogen van de hechtlaag op de ondergrond hoe dan ook vermijden (onbruikbaar)

BOUWKLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN
• Bouwplaatsvoorbereiding	en	bouwklimatologische	omstandigheden	in	overeenstemming	met	DIN	18560	opvolgen
• Bescherming	tegen	regen,	tocht	en	direct	zonlicht	tijdens	het	aanbrengen	van	de	hechtlaag

MENGEN
• Ong.	7	l	water	met	0,40	-	0,50	liter	QUICKPICK	in	het	mengvat	doen	en	een	zak	cement	met	het	roertoestel	inmengen	en	zo	lang	water

toevoegen	totdat	er	een	plastische,	pasteuze	slib	(niet	vloeibaar,	waterig)	ontstaat.

INSTRUCTIES VOOR VERWERKING
• Schudden	voor	gebruik
• Hechtlaag	op	de	voor	te	bereiden	onderlaag	inborstelen	met	een	borstel	(straatbezem)
• De	geroerde	hechtsuspensie	mag	geen	overtollig	water	afstoten	en	direct	na	menging	worden	verwerkt
• Overhydratatie	van	de	hechtsuspensie	en	plasvorming	op	de	ondergrond	voorkomen
• Hechtsuspensie	mag	voor	het	aanbrengen	van	de	estriklaag	nooit	droog	worden
• De	estriklaag	moet	nat	worden	gelegd	op	de	natte	eerder	aangebrachte	hechtsuspensie
• Bij	hoge	temperaturen	of	sterk	zuigende	ondergrond	is	de	verwerkingstijd	dienovereenkomstig	korter
• Dienovereenkomstig	kleinere	werkoppervlakken	selecteren	(ong.	10	m2)

• Na	toevoeging	van	alle	bestanddelen	bedraagt	de	mengtijd	ten	minste	3	minuten
• Bij	temperaturen	onder	5	°C	wordt	het	bindproces	van	het	bindmiddel	vertraagd	of	volledig	onderbroken	(hydratatie	en	sterkteonderbreking)
• Bij	het	gebruik	van	onze	producten	mogen	geen	toevoegingen	van	andere	fabrikanten	worden	gebruikt
• Alle	e-4	producten	zijn	compatibel	met	elkaar

TOEPASSINGSGEBIED
• Voor	de	aanleg	van	hechtpleisterlagen	op	oude	lagen
• Voor	de	aanleg	van	hechtpleisterlagen	op	nieuw	beton
• Voor	de	aanleg	van	hechtpleisterlagen	op	oud	beton
• Voor	de	aanleg	van	hechtpleisterlagen	in	alle	sterktecategorieën

EIGENSCHAPPEN
• Aanzienlijk	verbeterde	hechtingseigenschappen
• Werking	bijna	onafhankelijk	van	de	temperatuur

en weersinvloeden
• Hoog	energie-	en	besparingspotentieel
• Kan	binnen	en	buiten	worden	gebruikt
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QUICKPICK additief getest en gecertificeerd. Voldoet aan de richtlijnen van de AgBB-regeling en de DIBT-goedkeuringsprincipes.   
QUICKPICK is door het Instituut voor Bouwbiologie in Rosenheim geclassificeerd als biologisch onschadelijk met emissieklasse A+ als 
vrijwel emissievrij.        
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STERKTES VAN BETON-/ ESTRIKLAGEN
• Bij	ondergronden	van	estrik/beton	voor	hechtlagen	moet	het	gaan	om	beton	conform	DIN	1045-2

of	estrik	DIN	18560;	de	estrik-/betonondergrond	moet	op	deskundige	wijze	worden	gelegd	of	volledig	worden
verdicht en nabehandeld

• De	estrik-/betonondergrond	moet	voor	het	aanbrengen	van	de	hechtlaag	worden	gecontroleerd	op	zijn
eventuele absorberende of niet-absorberende eigenschappen (controle met waterdruppels)

• De	ondergrond	moet	met	betrekking	tot	sterkte-eigenschappen	minstens	voldoen	aan	beton	met	een	sterkteklasse	C25/30
conform	DIN	EN	206-1/DIN	1045-2

• De	cementgebonden	ondergrond	dient	vrij	te	zijn	van	lagen	die	los	kunnen	raken	en	schoon	en	absorberend;	de	lagen	die	los	kunnen
raken,	moeten	eventueel	worden	verwijderd	door	staalstralen,	zandstralen	of	frezen.

• Na	een	desbetreffende	grove	reiniging	altijd	met	een	hogedruk-waterreiniger	de	fijne	reiniging	uitvoeren	en		het	vuile	water	met	een
	nat/droog-stofzuiger	wegzuigen

• Er	wordt	uitdrukkelijk	op	gewezen	dat	er	een			voldoende	voorbereiding	van	de	ondergrond	(staalstralen	of	frezen)	van	de	rand	van	de
beton- of estriklaag moet worden uitgevoerd

• Bij	vervuiling	met	olie	/	chemicaliën	is	het	strikt	noodzakelijk	een	dergelijke	dikte	te	verwijderen	dat	er	een	schone	estrik--betonlaag
tevoorschijn	komt,	in	geval	van	twijfel,	wordt	een	afzonderlijk	onderzoek	van	de	treksterkte	van	de	deklaag	aanbevolen

UITGANGSMATERIALEN
• Cement:	CEM	I	of	alle	door	de	e-4	GmbH	goedgekeurde	CEM	II	cementen
• Toevoeging	van	water,	dosering	volgens	richtlijn
• QUICKUP	dosering	volgens	richtlijn

NORMEN EN TESTVOORSCHRIFTEN
• De	relevante	normen,	voorschriften	en	professionele	regels	zijn	van	toepassing
• EN	13813	-	DIN	18353
• DIN	18560,	estriklagen	in	de	bouwsector
• DIN	EN	13139,	grofkorreligheid	van	mortel
• DIN	EN	197-1,	cement	deel	1:	Samenstelling,	specificaties	en	conformiteitscriteria	voor	cement
• BEB-informatieblad	oppervlaktesterkte	en	hechtsterkte	van	vloeren
• BEB	(2002)	informatieblad,	beoordeling	van	onderlagen
• AGI-werkblad	A12	deel	1
• DIN	1045-2,	paragraaf	6	(specificatie	van	het	beton)
• DIN	1045-3,	paragraaf	8	(conformiteitscontrole	voor	beton)

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

COMMENTAAR / NORMENCONFORMITEIT
• De	eerste	beoordeling	moet	voor	alle	aangeboden	estriklagen	en	additieven	door	het	dekvloerenbedrijf	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	aan	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: blauw Houdbaarheid:	1	jaar,	beschermd	tegen	de	zon	en	vorst	opslaan
Vorm: vloeibaar  Verwerkingstemperatuur:	boven	+5	°C	tot	+30	°C
Leveringsvorm:	Jerrycan	10	kg	netto

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.


