
Grouttech LE 57
Schuimvormer

Grouttech® 05/185.1101Schuimvormer

Dosering

Aanbevolen dosering: 0,2 tot ± 2,0 M-% 
van het cementgewicht. Toevoegen aan 
het vochtige mengsel. Voor voldoende 
mengtijd zorgen.

Leveringsvormen

• PVC - can 35 kg
• Polyvat 240 kg 
• IBC 1100 kg

Toepassingsgebied

Grouttech LE 57 is een kwalitatief hoogwaardig product voor de  
dekvloerindustrie voor het samenstellen van zwevende en warmte-
isolerende lichtgewichtvloeren, schuimbeton en egalisatiedekvloeren 
met warmte-isolerende eigenschappen.

Eigenschappen

• verbetering van de verwerkbaarheid door plastificering
• vermindering van de krimpscheurneiging
• absolute stabiliteit in minerale bouwmaterialen
• compatibiliteit met synthetische lichte additieven (zoals polystyreen-
 korrels, polystyreen, enz.)
• bouwbiologisch onschadelijk en oplosmiddelvrij.

De samenstelling is gebaseerd op de gewenste sterkteklasse. 
Het gebruikelijke cementgehalte varieert van 100 tot 330 kg/m2. 
Het bereikbare volume van de verse massa is afhankelijk van het gebruikte 
lichte additief en van de formule. 
Hierdoor is een bereik van 0,4 tot 2,0 kg/dm3 realiseerbaar. 
Een voorafgaande geschiktheidstest is vereist.

Bij het gebruik van de schuimvormer Grouttech LE 57 is voor de verdere 
verwerking een CM-meting vereist. 
De schuimvormer Grouttech LE 57 is niet compatibel met andere additieven 
van andere fabrikanten.
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Technische gegevens

Grondstofbasis vetzuurzeep
Kleur   rood
Consistentie  vloeibaar
Densiteit  1,03 ± 0,02 g/cm3

Verwerkingstemperatuur  Vanaf + 5°C
Houdbaarheid  12 maanden
Opslag condities Beschermen tegen vorst, direct  
  zonlicht en verontreiniging
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Manufactered by

De inhoud van dit productblad is naar beste kennis en kunde bepaald op basis van laboratorium omstandigheden. Eigenschappen en eindresultaat van het verwerkte product 
worden niet gegarandeerd aangezien Grouttech niet verantwoordelijk is voor de applicatie en wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke toepassings- 
en werkomstandigheden ter plaatse. Wijzigingen in dit productblad worden u niet automatisch verstrekt.
Op dit productblad zijn de Algemene Voorwaarden Grout Techniek B.V. 2017 van toepassing: http://www.grouttech.eu/nl/info/41-algemene-voorwaarden.html


