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DV300

Bruil universele
voorstrijk en
mortelverbeteraar

Bruil DV300 is een universele voorstrijk voor diverse ondergronden en
een mortelverbeteraar voor o.a. Bruil metsel-, voeg- en vloermortels.
DV300 bevat geen Vluchtige Organische Stoffen (VOS).

Toepassing
Als voorstrijk:
➢

Universeel voorstrijkmiddel voor zwak en sterk zuigende
ondergronden

➢

Toeslagmiddel voor cementmortels

➢

Hechtmiddel voor diverse ondergronden

Als morteltoeslag:
➢

Verbetert de mechanische eigenschappen van mortels

➢

Verhoogt de hechtsterkte van mortels

Producteigenschappen
Consistentie

dun, vloeibaar

Kleur

wit

Geur

geurloos

Droogtijd

als voorstrijkmiddel ca. 2 uur
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Gebruiksaanwijzing
De ondergrond moet schoon, droog, stofvrij en
vetvrij zijn om een goede hechting te verkrijgen.

Leveringsvorm

Als voorstrijk:

Bruil DV300 wordt geleverd in de volgende

DV300 altijd verdunnen. 1 deel DV300 verdunnen

verpakkingseenheid:

met 3 delen schoon leidingwater. Breng Bruil
DV300 aan met een kwast, spuit of vachtroller.

Verpakking

Inhoud

Voorkom

Can

5 liter

overmatige plasvorming.
Als mortelverbeteraar:
als toeslagmiddel voor mortels max. 10 % van het
cementgewicht vooraf vermengen met het
aanmaakwater.

Opslag en houdbaarheid
Bruil DV300 vorstvrij opslaan en transporteren. Na
gebruik goed sluiten. In ongeopende verpakking
minimaal 1 jaar na productiedatum houdbaar (zie
datumsticker).

Zet bij twijfel een proefstuk op of neem contact op
met onze afdeling technische adviezen. Reinig

Overige informatie

gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

De informatie berust op onze huidige kennis en

Verbruik

door ons geleverd. Bruil beton & mix verstrekt

Het verbruik als voorstrijkmiddel is afhankelijk van
de ondergrond. Met 1 liter DV300 kan ca. 20 m2
voorgestreken worden.

Ecologie/ toxicologie
Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar
op voor mens en milieu. De verpakking helemaal
leegmaken, productresten laten drogen en/of
verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften
Van alle Bruil beton & mix producten is een
separaat veiligheidsinformatieblad beschikbaar.
Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet
in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij
nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

ervaring en is van toepassing op het product zoals
deze informatie zonder waarborg en aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke
zou kunnen ontstaan uit het gebruik van deze
informatie. Dit product is speciaal bedoeld voor de
professionele verwerker.

Vragen en advies
Voor vragen of deskundig advies kunt u contact
opnemen met onze Technisch Adviseurs.
Voor overige informatie, prestatieverklaringen of
andere Bruil producten verwijzen wij u graag naar
onze website www.bruil.nl

