
Toepassing	  

VELOSIT	  PQ	  901	  is	  een	  ovengedroogd	  Quartband	  
voor	  het	  modificeren	  van	  VELOSIT-‐kunstharsen	  en	  
mortels.	  
Typische	  toepassingen	  zijn	  o.a.:	  

• Als toevoeging in mortels, om dikkere lagen 
te kunnen opzetten

• Voor het vervaardigen van Epoxyhars 
mortels

• Voor het instrooien van kunstharsen ter 
bevordering van de hechting.

Eigenschappen	  

VELOSIT	  PQ	  901	  is	  een	  vuur	  gedroogd	  quartszand	  
met	  speciale	  zeeflijn.	  

• gecontroleerde zeeflijn, vrij van fijn- en grof 
deeltjes

• Bevat minder dan <0,1% restvocht
• Waterdichte verpakking

Verarbeitung	  

De	  verwerking	  van	  het	  quartszand	  wordt	  
aangegeven	  in	  het	  betreffende	  info-‐blad	  van	  het	  
product	  waar	  het	  in	  of	  op	  toegepast	  gaat	  worden.	  

Verbrauch	  
Al	  naar	  gelang	  de	  toepassing	  

Kwaliteitskenmerken	  

Kleur:	   	   	   	  	   geel/grijs	  	  
S.G:	   	   	   1,5	  kg/l	  
Ondergrondtemperatuur:	   5	  –	  35°C	  
Zeeflijn	  :	  
95%	  zeefresidu	  op	  een	  0,200mm	  zeef	  
95%	  zeefdoorgang	  door	  een	  0,700mm	  zeef	  
Kapillare	  Wasseraufnahme**:0,1	  kg/m2	  x	  h0,5	  
Brandklasse	  EN	  13501-‐1:	  Klasse	  A1	  

Verpakking	  

VELOSIT	  PQ	  901	  wordt	  in	  25	  kg	  waterdichte	  zakken	  
geleverd.	  
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VELOSIT® PQ 901
Ovengedroogd quartszand



VELOSIT PQ 901 is in onaangebroken 
originele verpakking, opgeslagen bij 5-35°C  in 
een droge en zonvrije omgeving, ten minste 48 
maanden houdbaar.

Milieu  & veiligheid

Lees altijd de bijbehorende 
productveiligheidsbladen en wees attent op alle 
voor te nemen veiligheidsmaatregelen 
betreffende dit product.

Attentie

VELOSIT PQ 901 is geen doe het zelf product 
en wordt daarom alleen aan de professionele 
verwerker geleverd.

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige 
aanbevelingen en richtlijnen, technische 
infobladen, normen, evenals de erkende 
regels der bouwkunst en techniek aan te 
Wij staan garant voor de hoogste 
kwaliteit van onze producten. 

Onze aanbevelingen zijn van algemene aard 
en hebben betrekking op proeven en praktische 
ervaring. Op omstandigheden op de 
bouwplaats hebben wij echter geen enkele 
invloed. Derhalve aanvaarden wij geen enkele 
aansprakelijkheid op grond van deze 
gegevens. 

Gebruik altijd het actueelste product-infoblad,
dit kunt u downloaden via onze website 

www.velosit.de 
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