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SuperMix 2K is een cement met drie soorten bindmiddelen, volledig getest en gecertificeerd. Voldoet aan de 

richtlijnen van de AgBB-regeling en de DIBT-goedkeuringsprincipes. SuperMix 2K is door het instituut voor 

Bouwbiologie in Rosenheim geclassificeerd als biologisch onschadelijk met emissieklasse A+ als vrijwel emissievrij.

SuperMix 2K
Snelcement van hoge sterkte met beperkte krimp voor 

kwalitatieve dekvloeren

EigenschappenToepassingen
Bijna geen krimp- en vervormingsgedrag

Zeer goede verwerkingseigenschappen

Aanzienlijk hogere initiële en de uiteindelijke sterkte 
van de dekvloer

Hoge buig- en druksterkte

Chromaatarm

Snel verwarm- en beloopbaar

SuperMix 2K/ belegbaarheid 10-14 dagen

Voor de aanleg van kwalitatief hoogwaardige 

dekvloerconstructies in residentiële en industriële 

bouw

Voor binnen- en buitentoepassing

Voegloze en vormvaste grote oppervlakken

Ideaal voor allerlei tijdgebonden bouwprojecten

Productie van dunne dekvloerlagen

Indicatieve dosis voor een mengsel van 200 liter 
(eerste beoordeling of wettelijke controle normconformiteit opvolgen)

Druk-/buisterkte SuperMix 2K in kg Zand (zeefkromme 
A/B in kg)

Activator Belegbaarheid ≤ 2% 
na dagen

C30/F5 50 - 58* 300 Zonder 10 – 14 

C40-F6 62,5 – 75* 300 Zonder 10 – 14

C50/F7** 75 300 Zonder 10-14

* Afhankelijk van de resultaten van de eerste beoordeling (zeefkromme)
** 10 % split (2 emmers van 10 l / mix) bij voorkeur 2-5 mm bijmengen, afhankelijk van de resultaten van de eerste 
beoordeling (zeefkromme)

SuperMix 2K inclusief activator/belegbaarheid 3 dagen
Indicatieve dosis voor een mengsel van 200 liter 
(eerste beoordeling of wettelijke controle normconformiteit opvolgen)

Druk-/buisterkte SuperMix 2K in kg Zeefkromme A/B in 
kg

Activator (L) Belegbaarheid ≤ 2% 
na dagen

C30/F5 50 300 0,3 3

C40-F6 62,5 300 0,3 3

C50/F7 75 300 0,3 3
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SuperMix 2K
Snelcement van hoge sterkte met beperkte krimp voor 

kwalitatieve dekvloeren

Hechtende dekvloer met SuperMix 2K en Activator – droogtijd 3 dagen – C40/F7

Dekvloeren met vloerverwarming DIN 18560 T2: vanaf 62,5 kg Supermix 2K per mengsel kunnen dunne dekvloeren 

(constructie A) met afdekking van de verwarmingsbuizen van ≥30 mm worden uitgevoerd en een treksterkte van 

het oppervlak van gemiddeld 1,5 N/mm2 worden behaald. Voorwaarde voor het bereiken van de gemiddelde 

waarden is machinale bewerking van de dekvloer en de naleving van de aanbevolen W / C-waarde ≤0,50.

Belegbaar voor tegels en keramische vloeren bij ≤ 3% CM-vochtigheid (in combinatie met 0,3 liter activator 

mogelijk 24 uur na het leggen van de deklaag).

Gebruiksoppervlak zo nodig onmiddellijk na het afvlakken bedekken door folie (max. 24 uur).

Bij temperaturen onder 5°C wordt het bindproces van het bindmiddel vertraagd of volledig onderbroken 

(hydratatie en sterkteonderbreking).

Na bereiken van de belegbaarheid moet de dekvloer onmiddellijk worden belegd of worden beschermd tegen 

teveel uitdrogen.

Niet opnieuw bevochtigen na het bereiken van de belegbaarheid, onder normale bouwplaats omstandigheden.

Bouwklimatologische omstandigheden
Bouwplaatsvoorbereiding conform DIN 18560 naleven

Beschermen tegen regen, tocht en direct zonlicht gedurende de uithardingsfase

Omgevingstemperatuur en ondergrondtemperatuur niet onder 5 °C of boven 30 °C
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Ondergrond (hechtend met hechtlaag)

De cementgebonden ondergrond moet schoon, poreus, absorberend en vrij zijn van zachte, losse onderdelen die 

los kunnen raken. Het draagvermogen van de ondergrond moet voldoen aan de te verwachten belasting. Als er op 

gereden wordt, moet de gemiddelde hechtsterkte 1,5 N / mm2 bedragen, waarbij de kleinste singuliere waarde 

niet minder mag zijn dan 1,2 N /mm2.

SuperMix 2K
Snelcement van hoge sterkte met beperkte krimp voor 

kwalitatieve dekvloeren

Ondergrondvoorbereiding (met hechtlaag)
In principe moeten ondergronden van beton vóór het leggen worden gefreesd of worden gezandstraald en van 

stof worden ontdaan

De betonnen ondergrond moet licht vochtig zijn

Het hechtmiddel nat in de natte onderlaag inwerken en aansluitend direct met de dekvloermortel afdekken

Scheuren in het ondergrond moeten voor het leggen van de dekvloer worden afgesloten met kunsthars en 

worden bestrooid met kwartszand

Voegen in de ondergrond moeten in de dekvloer worden opgenomen

Volg daarbij het technische gegevensblad LDS Acrylate Polymer

SuperMix 2K Wit en SuperMix 2K Grijs gebruikt in design terrazzo 
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SuperMix 2K – hechtlaag mengen 

Instructies voor verwerking 

SuperMix 2K / activator, dosering volgens richtlijn

Toevoegsel: Volgens DIN EN 13139 of DIN 1045/2 zeefkromme A / B 0-8 mm en 0 - 4 mm voor de productie van 

polychape

Bij het gebruik van onze producten mogen geen toevoegingen van andere fabrikanten worden gebruikt

Ong. 8 - 10 liter water met 3 liter LDS Acrylate Polymer in het mengvat doen en er met het roertoestel een zak 

SuperMix 2K doorheen mengen en zolang water toevoegen totdat er een plastische, pasteuze slib (niet vloeibaar, 

waterig) ontstaat.

Activator aan het eerste mengwater toevoegen

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 0,45 –

0,50 in de gaten houden)

Constructie: Comprimeren, nauwkeurig afgladden van de dekvloer met de in de branche gebruikelijke 

techniek. Om een hoge oppervlaktesterkte te bereiken, is machinaal afvlakken van de dekvloer vereist  (bijv. bij 

direct gebruik of als onderlaag die moet worden afgedekt)

Houd u aan de erkende professionele regels bij het leggen van dekvloeren, vooral aan DIN 18560, dekvloeren 

in de bouw

Uitgangsmaterialen 

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 

dekvloersector.

SuperMix 2K
Snelcement van hoge sterkte met beperkte krimp voor 

kwalitatieve dekvloeren
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Voegen bij zwevende dekvloeren

Niet volledig verwarmde ruimtes altijd scheiden met een dilatatievoeg (uitzondering: onverwarmde randzones tot 

1 m breed en keukenkasten)

Creëer bewegingsvoegen tussen verwarmde en onverwarmde oppervlakken

Creëer bewegingsvoegen voor afzonderlijk regelbare, verwarmde oppervlakken (verwarmingscircuits)

Verwarmde ruimtes tot ca. 100 m2, onverwarmde ruimtes tot ca. 200 m2 (max. zijlengte 15 m) met een 

aspectverhouding van 1:2, waarbij de plattegronden L- of U-ruimten als volgt moeten worden beoordeeld

SuperMix 2K
Snelcement van hoge sterkte met beperkte krimp voor 

kwalitatieve dekvloeren

Commentaar/normenconformiteit

Vanwege de verschillende omstandigheden op de bouwplaats, 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.

L-vlakken verwarmd tot 10m                                                                U-vlakken verwarmd tot 10m
en onverwarmd tot 15m                                                                        en onverwarmd tot 15m

Verdeel bij overlap 
de L-vlakken in 
twee vlakken (zie 
rode cirkel) en 
scheid de 
inspringende hoek 
met een voeg.

Gebruik een voeg om 
de U-vlakken te 
scheiden wanneer ze 
elkaar overlappen (zie 
rode cirkel). Het 
resterende L-gebied 
moet opnieuw 
worden beoordeeld.

Voegen bij hechtende dekvloeren
Hechtende dekvloeren kunnen worden uitgevoerd zonder voegen, met uitzondering van structurele voegen. 

Structurele overgangen moeten altijd worden overgenomen.

Er moet voor worden gezorgd dat de ondergrond geschikt is in overeenstemming met de relevante normen

Een hechtlaag van SuperMix 2K in combinatie met LDS Acrylate Polymer nat in nat aanbrengen


