
1 januari 
2016 

PRODUCTBLAD VUL EN UITVLAKMASSA NC 182 

 

Onze leverancier werkt met een kwaliteitssysteem. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en 
processpecificaties en dat de door Beton-Aparte BV geleverde producten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische 
specificaties. Omdat Beton-Aparte BV niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de 
verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar 
producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. Alle 
rechten voorbehouden.  

 

Vul en uitvlakmassa NC 182 
 
 

Omschrijving en toepassing:  
 
Stevige, snel hydraulisch afbindende en zeer 
fijn verwerkbaar cementgebonden uitvul- 
middel en als reparatiemiddel voor het 
installeren van egaline , tegels , beton cire of 
beton floor.  NC 182 is een zeer snelle 
vulmassa en is bijzonder geschikt ter 
verkrijging van een goede ondergrond voor 
vloerwerkzaamheden, met name in de 
snelrenovatie en aangieten van uitgefreesde 
vloerverwarming . 
  
Geschikt op bijv.:  
 
►  Cementdek-vloeren.  
►  Houtgraniet.  
►  Tegels.  
►  Beton.  
►  Hout.   
 
NC 182 Vul- en uitvlakmassa is uitermate 
geschikt voor het vullen en uitvlakken in 
zeer uiteenlopende laagdikten, bijv.:  
 
►  Van bestaande watervaste lijmresten in 
minimale laagdikte.  
► Het aangieten van vloerverwarmings 
sleuven , (boven 10 mm gevuld met 
kwartszand grof).   
 
Wanneer NC 182 als standvaste mortel 
wordt aangemaakt (minder water), is het 
ook geschikt voor:  
 
►  Het vlakken van hellende ondergronden  
►  Het op afschot maken van vloeren.  
►  Het uitvlakken en bijwerken van trappen. 
 
 
Verbruik-tabel:  

 

Laagdikte Verbruik ca. Zak geschikt voor 

1 mm 1,5 kg / m² Ca. 17 m2 

3 mm 4,5 kg / m² Ca. 5 m² 

6 mm 9,0 kg / m² Ca. 3 m² 

9 mm 13,5 kg / m² Ca. 2 m² 

 
 
Eigenschappen   
 
► Zeer snel hard en droog.  
► Instelbare consistentie.  
► Niet zelfvloeiend doch zalfachtige verwerking.  
► Voor zeer dunne en dikke lagen.  
► GISCODE ZP 1/chromaatarm  
► EMICODE EC 1 R PLUS/Zeer emissie-arm.  
► RAL UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissie-
arm.   
 
 
Technische gegevens:  
 
Beloopbaar:**                  Na ca. 25 min. 

Over- egaliseerbaar:**    Nat in nat” na ca. 30 minuten.  
Legklaar**                       Na ca. 2 uur. Voor dikkere lagen geldt een extra  

                                             droogtijd van 2 – 3 uur per 3 mm extra dikte.  

Consistentie:                   Na aanmaken in juiste mengverhouding, een   

                                             pasteuze mortel.  

Houdbaarheid:                In gesloten verpakking  6 maanden houdbaar.   

Kleur:                              Grijs.  
Verwerkingstijd:**            Ca. 10 minuten.  
Vloerverwarming:            Geschikt, indien aangelegd volgens voorschriften.  

Vorstbestendig:               Ja, in goed gesloten verpakking.  
Zwenkwielbelasting:        Geschikt, zwenkwielen volgens EN 12529 

 
 

 
Belangrijk ; 
 
► Verwerkingscondities: Minimale ondergrondtemperatuur: 
5°C. Minimale temperatuur in werkruimte: 15°C. Optimale 
verwerkingstemperatuur: 15°C – 25°C. Maximale relatieve 
vochtigheid (R.V.): 75%.  
► Lagere temperaturen en/of hogere R.V. vertragen de 
droging en doorharding.   
► Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd. Daarom 
in de zomer zo mogelijk koud water gebruiken.  
► Reeds stijvende mortel niet meer verdunnen met water.  
► Bij toepassen van laagdiktes van meer dan 10 mm, aan de 
gemengde mortel tot 50% kwartszand met korrel 1 – 2,5 mm 
toevoegen (1 – 1,5 kg zand per 2,5 kg NC 182).  
► Verse uitvlaklagen beschermen tegen tocht en direct 
zonlicht.  
► Direct na gebruik het gereedschap reinigen met water.  
► Cementgebonden producten verouderen en worden 
langzamer m.b.t. droging en doorharding. Beton-Aparte 
adviseert om „first in, first out” logistiek te hanteren.  
► Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een 
koele, droge en goed geventileerde plaats.  
► Wanneer men egalisatie te lang laat openliggen, is de kans 
op scheurvorming groot.  
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Ondergrond:  
 
De ondergrond moet druk- en vormvast, blijvend 
droog, schoon en vrij van scheuren en stoffen zijn 
die afbreuk kunnen doen aan de hechting.   

 
Kies voor elke ondergrond de juiste 
voorstrijk; 
 

Cementdekvloer, beton, (met 
watervaste lijmresten)  

UZIN PE 360 PLUS* UZIN 
PE 375*  
 

(Nog) Te vochtige cementge- 
bonden ondergronden  
 

UZIN PE 400* UZIN PE 460* 

Hout, spaanplaat UZIN PE 400* 

Magnesiet, terrazzo, granito, 
keramische vloeren, zeer 
dichte betonvloeren, 
kunststof vloeren 

UZIN PE 280* 

Gietasfalt UZIN PE 360 PLUS* UZIN 
PE 280* 

 
Pas egaliseren als de voorstrijk volledig is opgedroogd. 

 
 

Verwerking:  
 
Mengverhouding:  
 

►  6,5 – 8 liter zuiver koud water per 25 kg 
poeder NC 182, afhankelijk van de gewenste 
mortelconsistentie. 
 
De aangegeven hoeveelheid water in een 
Mengkuip gieten. Elektrisch mengen m.b.v. 
een korfmenger. Het poeder hier geleidelijk 
aan toevoegen tot een homogene, klontervrije 
massa is ontstaan.   
Geen grotere hoeveelheden specie mengen 
dan die binnen 10 minuten kunnen worden 
verwerkt. De gemengde massa op de 
ondergrond aanbrengen en met de vlakspaan 
pleisteren en/of afwerken. Zo mogelijk in één 
keer de gewenste laagdikte aan- brengen. Bij 
laagdikten van meer dan 10 mm kan de NC 
182 aangevuld worden met 50%  kwartszand 
met een korrel 1 – 2,5 mm (10 – 15 kg zand 
per zak van 25 kg  NC 182). 
 
 
 
*  Zie betreffende documentatie.   
** Bij 20°C en 65% R.V. en bij een laagdikte van 3 mm 

Arbeidsveiligheid:  

 
Bevat cement, chromaat-arm volgens RL 2003/53/EG – 
GISCODE ZP 1. Cement -reageert onder invloed van 
vocht sterk alkalisch. Huid en ogen beschermen tijdens 
de verwerking. Bij aanraking met de huid, onmiddellijk 
wassen met veel water. Bij contact met, of letsel van de 
ogen, medisch advies inwinnen. Bij mengen van het 
product stofmasker dragen. In uitgeharde gedroogde 
toestand fysiologisch en ecologisch onbezwaarlijk.    
EMICODE EC 1 R PLUS – Zeer emissiearm – Getest 
en ingeschaald conform GEV richtlijnen. Veroorzaakt 
geen, voor zover nu bekend, relevante emissies van 
formaldehyde, -schadelijke stoffen of andere vluchtige 
organische stoffen (VOC’s). Basisvoorwaarden voor 
optimale „indoor air quality” na vloerwerkzaamheden 
zijn een voldoende droge ondergrond (gemeten), een 
goed klimaat in de ruimte en goed gedroogde voorstrijk- 
en egaliseerlagen.   
Op dit product is het veiligheidsblad NC 182 Vul- en uit- 
vlakmassa van toepassing.  
   

 
 
Afvalverwijdering:  

 
Het product mag niet in grondwater, oppervlaktewater of 
in de grond worden geloosd. Papieren zakken zonder 
productresten of scheuren zijn recyclebaar. 
Productresten verzamelen, mengen met water, uit laten 
harden en samen met verpakking als bouwafval 
afvoeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


