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Technische Eigenschappen
Omstandigheden
Niet te gebruiken bij temperaturen beneden 5°C 
(of indien de temperatuur binnen 24 uur beneden 
5°C daalt) of boven 30°C.

Verbruik
1,7 tot 2 kg per m2 per mm laagdikte.
Een putkop met een diameter van 1m kan ongeveer 
50mm opgehoogd worden met 1 zak Poltec 700.

 
Gradaties 
N.v.t.
 

Verpakking
Zak 25 kg / 48 stuks per pallet 

  
Kleur
Grijs
 

Opslag en houdbaarheid 
(ongeopende verpakking, niet in de zon)
6 maanden in ongeopende verpakking bij 
temperaturen tussen 5° en 30°C. 
Vorstvrij en op een beschutte plaats bewaren.

Poltec 700

Poltec 700 is een snelhardende en krimparme mortel samengesteld uit speciale 

cementen, silica en hulpstoffen. Poltec 700 wordt gebruiksklaar (alleen water 

toevoegen) geleverd, is krimparm en speciaal geschikt voor het op hoogte 

brengen van bestaande en nieuwe putranden. De hoogwaardige samenstelling 

van Poltec 700 resulteert in een thixotrope mortel voor hoge laagdikte die ook 

nog bestand is tegen de schadelijke invloeden van (H2S) rioolgassen. 

Door zijn snelle druksterkteopbouw is een putrand die gesteld is met Poltec 700 

stelmortel na slechts 2 uur al weer belastbaar.

Toepassingen
•  Te gebruiken voor het op hoogte stellen van bestaande en

  nieuwe putranden

•  Te gebruiken voor het snel repareren van betonnen vloeren

Druksterkte 2 uur:             14N/mm²
24 uur:           19N/mm²
28 dagen:      >40M/mm²

Dichtheid 1,7 kg/L

Verwerkingstijd Tussen 5 en 20 minuten

Afbindtijd ± 20 minuten

Laagdikte Tot 50mm

Voordelen
√ Belastbaar na ongeveer 2 uur
√ Gemakkelijk te verwerken
√ Kan een putkop tot 5cm ophogen 
 zonder stelringen
√ Bestand tegen rioolgassen, olieën,
 vetten en strooizout.
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Poltec 700 
Hoogwaardige stelmortel


