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Demula® MH 7947

VOORDELEN

Demula® MH 7947 is een luchtbelvormer met 
stabiliserende werking voor truweelklare mortel.

Demula® MH 7947 is een gecombineerd product die 
enerzijds de verwerkbaarheid van truweelklare mortel 
verlengt, de menging stabiliseert en stabiele 
microluchtbellen inbrengt.

• Vertraagt de reactie van cement met water
• Brengt stabiele microluchtbellen in
• Stabiliseert en homogeniseert de menging
• Verlengt de verwerkbaarheid van de mortel tot 36 uur
• Verbetert de watervasthoudendheid en de 

verwerkbaarheid

GEBRUIKSAANWIJZING

Demula® MH 7947 doseren samen met het aanmaakwater 
of op het einde van de mortelmenging toevoegen. Een 
mengtijd van 3 – 5 minuten aanhouden om een voldoende 
vermenging en stabiliteit van de microluchtbellen te 
bereiken. Bij een verwerkbaarheid langer dan 36 uur 
kunnen sterkteverliezen optreden.

TOEPASSING

Luchtbelvormer / Stabilisator
voor truweelklare mortel

PRODUCTEIGENSCHAPPEN VOLGENS NBN EN 934-2

Productnaam Demula® MH 7947

Hoofdbewerking Luchtbelvormer voor metselspecie

Leverancier Demula nv

Aanbevolen dosering 0,30 – 1,80 % op het cementgehalte

Kleur Transparant bruin

Volumieke Massa (20 °C) 1,160 kg/dm³ +/- 0,030

pH (20°C) 7,0 – 10,0

Oplosbaar in water Ja

Toxiciteit Niet van toepassing

Kleurcode (Europees) Blauw
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April 2020. Alle voorafgaande informatie betreffende dit product vervalt hierbij.
De informatie en adviezen op deze fiche vermeld worden verstrekt op basis van onze huidige kennis en ervaring met het product. In geen enkel geval aanvaarden wij enige aansprakelijkheid of bieden wij 
garantie in verband met de verwerking ervan. Proeven door uzelf uit te voeren geven uitsluitsel omtrent de juiste omstandigheden onder dewelke het product moet gebruikt en verwerkt worden. Bij twijfel 
kan u ons steeds contacteren voor eventueel bijkomend advies. 

HOUDBAARHEID:
Tot 1 jaar houdbaar na productiedatum in afgesloten 
verpakking

VERPAKKING:
leverbaar in bussen, vaten en containers

OPSLAG:
Opslaan in vorstvrije omgeving (+ 8°C) en afschermen 
tegen rechtstreeks zonlicht (max. 30°C) en warmte.  In 
geen geval perslucht gebruiken om het product te 
homogeniseren.  In geen geval perslucht gebruiken om de 
hulpstof te homogeniseren.  Bij twijfel, contacteer uw 
Demula-adviseur.

Demula adviseert alvorens over te gaan tot het gebruik van 
Demula® MH 7947 het veiligheidsinformatieblad grondig te 
raadplegen, omwille van een correct gebruik met betrekking 
tot veiligheid, toxicologische effecten, alsmede voor 
informatie over de juiste transportmodaliteiten, opslag en 
gebruik.
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