Veilig door werken in de winter
Om bij lage temperaturen veilig door te kunnen werken, dienen een aantal
maatregelen genomen te worden.
In het algemeen geldt dat het gebruik van zout of andere dooimiddelen niet wordt
aangeraden op de bouwplaats. Dit veroorzaakt zowel schade aan het kalkzandsteen als
aantasting van de beton en zorgt daarmee voor een verminderde betonkwaliteit. Voorkom
plasvorming op vloeren en gebruik ter bestrijding van gladheid grof zand.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met afdeling Service & Support, telefoonnummer
+31(0) 341 464 000.
Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten voor de verwerking van Calduran
kalkzandsteen voor u op een rijtje gezet:

Calduran kalkzandsteen Gebruik geen zout op de bouwplaats












Strooi geen pekel, keukenzout of andere dooikorrels in de nabijheid van
kalkzandsteen. Dit veroorzaakt schade aan de kalkzandstenen. Natuurlijk kunt u wel
(grof) zand gebruiken om gladheid tegen te gaan;
Plaats elementen of blokken op houten regels, zodat het optrekken van vocht en
vervuiling wordt voorkomen;
Dek alle geopperde kalkzandsteen goed af. Hiermee voorkomt u dat producten door
regen, sneeuw of ijzel te nat worden of beijzelen. Te natte elementen kunnen bij
nachtvorst aan elkaar vriezen waardoor ze niet meer verwerkt kunnen worden;
Gebruik de winterlijmmortel van Calduran, deze is afgestemd op het werken bij lage
temperaturen;
Breng de lijmmortel niet te ver vooruit aan, maar juist voor het stellen van de
blokken of elementen;
Bij temperaturen onder de 5 °C is de sterkte-ontwikkeling van de mortelvoeg
minimaal;
Dek kimmen af met een afdekplank of steigerplank. De kimmen blijven dan vrij van
sneeuw en ijzel;
De hijsgaten van de lijmblokken en elementen dienen schoon en ijsvrij te zijn in
verband met voldoende grip van de elementenklem;
Gebruik voor het stellen van de kimblokken bij voorkeur Kimfix. Dit is een mortel met
een hogere eindsterkte en een snellere verharding bij lage temperaturen. (voor meer
info zie Calduran adviesblad kimvoegsterkte).

Maakt u al gebruik van ons ‘Doorwerksysteem’? Bij elementenprojecten krijgt u dan tegen
een geringe meerprijs de kalkzandsteen passtukken winddroog en verpakt in folie
aangeleverd.

