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Latexfalt® Microdeck Color Mortel CB  

 
Algemene informatie Latexfalt Microdeck Color Mortel CB is een kant-en-klare gepigmenteerde 

anionische bitumineuze mortel voor het behandelen van asfalt en beton. In de 
bouw- en wegenbouw te gebruiken als onderhoud of het in kleur aangeven van 
veranderingen in weggedeelten, parkeergebieden, boulevards, winkel- straten 
etc.  

 
Technische gegevens Soortelijke massa : ca. 1.100 kg/m
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 Droogtijd : 2 - 3 uur bij 20 ºC  
 
Toepassing Als slijtvaste dunne deklaag in diverse kleuren op asfalt en beton. In de bouw- 

en wegenbouw te gebruiken als onderhoud of het in kleur aangeven van 
veranderingen in weggedeelten, parkeergebieden, boulevards, winkel- straten 
etc. In situaties waar machinale verwerking van emulsie asfalt beton [E.A.B.] 
onmogelijk is, is de kant-en-klare mortel goed toepasbaar. 

 
Verwerking De ondergrond dient schoon en stofvrij te zijn. Voor behandeling met Latexfalt  

Microdeck  Color Mortel CB  de ondergrond met water licht bevochtigen. 
Vervolgens Latexfalt Microdeck Color Mortel CB goed oproeren en op gewenste 
verwerkbaarheid brengen door enig water toe te voegen. Latexfalt Microdeck 
Color Mortel CB uitgieten en met een rubber trekker gelijkmatig verdelen in een 
dunne laag van ca. 1½ à 2 mm. De verwerkingstijd is bij warm drogend weer en 
een warme ondergrond ca. 10 minuten. De minimale verwerkingstemperatuur is 
10 ºC. De aangebrachte deklaag verkrijgt zijn hardheid door verdamping van 
het water. De mortel kan uitsluitend worden toegepast in dunne lagen onder 
drogende weersomstandigheden. De droogtijd kan variëren van 1 tot 4 uur. Als 
indicatie voor de berijdbaarheid van het oppervlak kan 6 tot 12 uur na applicatie 
aangehouden worden. Na droging en doorharding moet een tweede laag 
worden aangebracht.  

 
Verbruik Bij een laagdikte van ca. 2 x 1½ à 2 mm: ca. 5 kg/m
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Gezondheid &    Latexfalt  Microdeck  Color Mortel CB  heeft  geen  specifieke  gezondheid-  en/of  
Veiligheid    veiligheidseigenschappen die een gevaar voor mens of milieu kunnen veroorzaken. 

 
Opslag  Latexfalt  Microdeck  Color Mortel CB  heeft een houdbaarheidstermijn van 

minimaal 6 maanden, mits bewaard bij temperaturen hoger dan 10°C en niet boven 
30 ºC. Bij opslag kan een merkbare bezinking optreden. De emulsie kan wederom 
makkelijk gehomogeniseerd worden door intensief te roeren. 

 
Levering  Latexfalt  Microdeck  Color Mortel CB  wordt geleverd in plastic emmers à 20 kg 

netto. Standaard kleuren: rood, geel, blauw en groen. 
 

Latexfalt heeft in dit blad opgenomen gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in dit 
blad voorkomen. Latexfalt bv sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de hierin opgenomen gegevens mocht voortvloeien. 

 


