
TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de 
verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van 
het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

GEVELS  TOEBEHOREN

+

 ▼ BINDINGSVERSNELLER
DEFINITIE
AXEL 3000 is een toeslagstof waarmee de 
wachttijd voor het afkrabben van monocouche-
pleisters kan worden geoptimaliseerd.

KENMERKEN
 ■ Aard: vloeistof
 ■ Kleur: lichtgeel
 ■ Dichtheid: 1,45 ± 0,01
 ■ Oplosbaarheid: volledig oplosbaar in water
 ■ pH: < 2
 ■ Vriespunt: ongeveer -15°C
 ■ Gehalte Cl- ionen: ≤ 15%

TOEPASSINGSGEBIED
• Specifieke bindingsversneller voor gekrabde 

pleisters

TOEPASSING
• Verwerk AXEL 3000 meteen in het 

aanmaakwater en meng met de pleister 
(verklein de hoeveelheid aanmaakwater 
om de gebruikelijke pastaconsistentie te 
bekomen).

Verbruik
1 à 2 liter voor een spuitmachine met 
normale capaciteit (aangemaakt met 6 
zakken van 30 kg), naargelang van de 
weersomstandigheden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

• Een te hoge dosering kan het 
aanbrengen bemoeilijken en het uitzicht 
van de pleister aantasten.

• Het is aanbevolen om eerst een test uit 
te voeren.

• Bij het gebruik van AXEL 3000 moeten 
evenwel de voorwaarden voor toepassing 
van monocouche-pleisters bij koud weer 
worden gevolgd.

• De pleister mag niet worden aangebracht 
op een bevroren of ontdooiende 
ondergrond of bij risico op vorst na het 
aanbrengen.

• Irriterend product, het dragen van 
handschoenen en een veiligheidsbril is 
verplicht. Bij contact met de ogen of de 
huid overvloedig wassen en spoelen met 
zuiver water.

• Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

AXEL 3000 

DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT
 ■ Bindingsversneller 
 ■ Geurloos 
 ■ Kan worden gebruikt met monocouche-pleisters 

VERPAKKING
 ■ Bus van 20 liter.
 ■ Vat van 215 liter.
 ■ Vat van 1000 liter.

HOUDBAARHEID
18 maanden vanaf fabricagedatum in gesloten 
oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst 
en hoge temperaturen.

WAARBORG
 ■ Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.
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