
 
Technische fiche 

DEKVLOEREN 
 

SC-1 BASE 
Bindmiddel voor deklagen met gecompenseerde 

krimp en semi-snelle droging 
 

BESCHRIJVING 
SC-1 BASE is een kant-en-klare mengeling van poeder die door toevoeging van gewassen 
zand met een specifieke korrelgrootte en water in de juiste verhouding gemengd, een 
specifieke specie vormt die dient voor het bekomen van deklagen die semi-snel drogen en 
krimparm zijn.  Deze deklagen zijn geschikt voor het bekleden met tegels of parket en 
eveneens voor de afwerking met opéénvolgende bewerkingen van harsen.  De ideale 
laagdikte van de daklaag SC1-BASE is tussen 5 en 6 cm, maar het product is ook geschikt 
voor andere laagdiktes. 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
SC1-BASE zal toegepast worden wanneer men in een korte tijdspanne een ondergrond 
wenst te bekomen die men kan afwerken met waterdichting van het type BETONGUAINA, 
vloerharsen, tegels en allerlei types van parket.  SC-1 BASE laat al na 24 u na het 
aanbrengen van de dekvloer, de plaatsing toe van BETONGUAINA, epoxyharsen op 
waterbasis, keramische tegels en terracotta tegels. 
De plaatsing van vloerbekledingen zoals rubbertegels, vast tapijt en houten bekledingen kan 
al na 10 dagen. 
 
Verwarmde vloeren 
 
SC1-BASE is eveneens de ideale chape voor de realisatie van een dekvloer op 
vloerverwarming die nadien bekleed kan worden met eender welke afwerking.  In dit geval, 
na het aanbrengen van de deklaag, is het belangrijk de verwarming langzaam te laten 
opwarmen.  Vooraleer de finale bekleding aan te brengen, de verwarming laten afkoelen. 
 
VOORDELEN 
De deklaag gerealiseerd met SC1-BASE 

• Behaalt een goede druksterkte bij een relatief korte afbindtijd 
• Laat toe de voordelen te benutten van een kant-en-klare deklaag met beperkte 

kosten 
• Beschikt over een zeer lage krimp 

 
VERWERKING 
Er wordt speciale aandacht gevraagd zowel tijdens het aanmaken, mengen als tijdens het 
plaatsen van het product.  Het is belangrijk de voorschriften beschreven in de 
“gebruiksaanwijzingen” en de “waarschuwingen” op te volgen, teneinde het vooropgestelde 
resultaat te bekomen. 
 
VASTE OF ZWEVENDE DEKVLOER 
 
Bepaling van het type dekvloer dat men wil plaatsen 
 
Voorbereiding van de ondergrond bij een zwevende dekvloer 
Plaatsing van een waterdichte folie met een dikte van 200 micron met opstaande kanten van 
+/- 20 cm.  Aan de randen een band van geëxpandeerd materiaal plaatsen met een dikte van 
4 à 5 mm en rondom pilasters (indien aanwezig) 
 



 
Voorbereiding van de ondergrond voor een vaste dekvloer 
De vochtigheidsgraad van de ondergrond testen, in het geval deze meer dan 2,5% bedraagt 
(meting met carbuurbom) een laag aanbrengen op de ondergrond van 1 of 2 lagen 
NORPHEN SW SOLID, tot men een gelijkmatige film bekomt die nat in nat wordt afgezand 
met kwartszand 0,7-1,2 
In het geval dat de ondergrond droog is, een band rondom aanbrengen (zie hierboven) en 
een barbotine aanmaken samengesteld uit 1 deel GROVE PRIMER puur en 3 delen van de 
mengeling SC-1 BASE en zand.  Op de desbetreffende ondergrond de barbotine 
aanbrengen met kwast.  De deklaag plaatsen enkele minuten nadat de barbotine is 
aangebracht.  
 
VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 
Met betonmolen (met vochtige vulstof) 
Minimaal mengt men 2 zakken SC-1 BASE met zes delen vulstof per keer. 
Giet de benodigde hoeveelheid water in de betonmolen à rato van 1 liter/zak. 
Voeg vervolgens de vulstoffen eraan toe en nadien het product SC1-BASE en meng 
gedurende max. 60 à 90 seconden, eventueel de hoeveelheid water bijstellen en erop 
toezien dat men een aardvochtige samenstelling bekomt. 
Het product verdelen op de ondergrond, plaatsen en aandrukken met de regel. 
Net voor de uitharding van het product, gladmaken met de vlindermachine, indien nodig 
hierbij de deklaag lichtjes bevochtigen om zo een optimaal resultaat te bekomen. 
 
Met een mengmachine 
Giet de vulstof en het product SC1-BASE in de machine en zet de machine aan.  Regel de 
toevoer van het water zodanig dat men een aardvochtige samenstelling bekomt. 
Verwijder vooraf het product dat werd bekomen tijdens het afstellen van de machine daar dit 
het resultaat negatief kan beïnvloeden.   
Plaats het materiaal. 
 
Met chapemachine 
Stel de machine af, teneinde de juiste mengeling te bekomen alsook de juiste druk.  Giet de 
juiste hoeveelheid vulstof en de SC1-BASE in de machine, genoeg voor één mengeling.  
Water toevoegen tot men de juiste mengeling bekomt en max. 2 minuten laten mengen.  
Plaats het materiaal. 
 
OPMERKINGEN 

• De zakken donker en vochtvrij opslaan 
• Respecteer de mengtijd en de hoeveelheid mengwater (zie gebruiksaanwijzing) 
• Tijdens het uitharden, niet meer opnieuw opmengen met toevoeging van water. 

 
 
RAADGEVINGEN 
Het plaatsen van een metalen wapening 5x20x20 in de chape is aan te raden en kan 
eventuele krimpscheuren voorkomen. 
Bij hernemingen is het nodig een wapening aan te brengen tussen de 2 delen teneinde 
barstvorming te voorkomen. 
Boven buizen en kanalisaties is het nodig te wapenen met een zeszijdig net, waarbij de 
dekking van de chape op de buizen min. 2 cm dient te zijn, teneinde loskomen met 
scheurvorming te voorkomen. 
 
VERBRUIK 
Om ca. 1 cm³ chape te bekomen heeft men ongeveer 220 à 250 kg SC1-BASE  nodig in 
functie van de druksterkte die men wenst te bekomen. 
 



 
EIGENSCHAPPEN 
Levensduur mengsel  min    90 
Verwerkingstemperatuur    ° C    +5 < + 35 
Druksterke bij een mengeling van SC1-BASE met vulstof in verhouding 1:6 UNI EN 196-1
 na 1 dag     N/mm²    11 
 na 7 dagen     N/mm²    27 
 na 28 dagen     N/mm²    33 
Buigsterkte bij een mengeling van SC1-BASE met vulstof in verhouding 1:6 UNI EN 196-1 
 na 1 dag     N/mm²    2,3 
 na 7 dagen     N/mm    5,2 
 na 28 dagen     N/mm    5,7 
 
Opmerking: De proefmethode verwijst naar de norm vermeld in de rand. 
 
 
VERPAKKING EN OPSLAG 
Verpakking: zakken van 25 kg 

Bewaren in een overdekte, droge ruimte bij temperatuur van +5 °C tot + 35°C. 
Het product is vochtgevoelig 

Te bewaren: max. 12 maanden in de originele verpakking. 
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De raadgevingen inzake de modaliteiten van onze producten komen overeen met de huidige 
stand van onze kennis en brengen geen enkele garantie en/of verantwoordelijkheid met zich 
mee wat betreft het finale resultaat van het werk.  Het stelt de klant niet vrij van 
verantwoordelijkheid te controleren of de producten geschikt zijn voor het gebruik en de 
vooropgestelde doelen door middel van voorafgaandelijke proeven.  De internetsite 
www.nordresine.com bevat de meest recente technische fiche van het product.  In geval van 
twijfel, controleer de uitgiftedatum en de herzieningsnummers door de sectie catalogus te 
controleren. 


