
Bladzijde 1 van 1 
 

 
1070  - 09.10[02.10] 

                    Remmers Bouwchemie B.V. - Postbus 142 - 7900 AC Hoogeveen - T 0528 229333 - F 0528 268199 - www.remmersbouwchemie.nl 

Producteigenschappen 
Bijzonder goed werkend kompresma-
teriaal door de speciale combinatie 
van actieve minerale bestanddelen en 
cellulose. 
 
Toepassing 
 

Voor het ontzouten van natuursteen 
door de zgn. kompressenmethoden. 
 
Ondergrond 
De ondergrond moet draagkrachtig zijn 
en ontdaan van alle stoffen, welke de 
hechting van het kompressen-
materiaal beïnvloeden, bijv. losse 
delen, stof, uitbloeiingen, vervuilingen, 
lossingsmiddelen, enz.  
De ondergrond voor het aanbrengen 
van Remmers Ontzoutingskompres 
vochtig maken. 
 
Verwerking  
1 zak met circa 10-11 liter gedistilleerd 
of geïoniseerd  water vermengen en 
als pasta op de te ontzouten onder-
grond aanbrengen (laagdikte 15-30 
mm); na een inwerktijd van circa 3 
weken de dan droge Remmers      
Ontzoutingskompres voorzichtig ver-
wijderen. Vervolgens nogmaals een 
laag aanbrengen met eenzelfde 
inwerktijd. Afhankelijk van de omstan-
digheden van de omgeving, bij  
verwarmde binnenruimte en/of tocht, 
de laag Remmers Ontzoutingskom-
pres met folie afdekken tegen te snelle 
droging. 
Verdere gegevens vindt u in het WTA-
merkblad "Kompressenontzouting nr. 
3-1301/D. 
 

Opmerking           
Bij het aanmaken een stofmasker 
dragen. Voor en na toepassing het 
zoutgehalte analyseren; deze service 
kan eventueel worden uitgevoerd door 
ons eigen laboratorium. 

 
Gereedschap en reiniging 
Mengspiraal, spaan, plamuurmes.  
Reiniging in verse toestand met water. 
 
Verpakking, verbruik en opslag 
Verpakking 
Papieren zakken 30 kilo  
Verbruik 
Afhankelijk van de ondergrond.  
Bij 10 mm laagdikte circa 14 kg/m² op 
vlakke, egale ondergronden. 
Opslag 
Op houten pallets, droog en tegen 
vocht  beschermd opgeslagen, geslo-
ten in de originele verpakking  
12 maanden. 
 
Veiligheid, ecologie en afval 
Deze informatie vindt u in onze  
nieuwste veiligheidsinformatiebladen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Daar de toepassing en 
verwerking buiten onze invloed liggen, 
kunnen aan dit technisch merkblad 
geen rechten worden ontleend.  
U bent in het bezit van onze  
algemene verkoopsvoorwaarden 
(VVVF).  
Mocht u ze niet meer bezitten, 
vraagt u dan een nieuw exemplaar 
aan.  Wij leveren nl. uitsluitend  
volgens deze voorwaarden.   
 

   

Technisch merkblad 
Artikelnummer 1070 

Ontzoutingskompres    
Speciaal samengesteld materiaal voor het  
ontzouten van natuursteen.  
 

Technische gegevens  

Hoedanigheid:   grijsbeige, reukloos poeder 
Schudmaat:   ca. 1,4 kg/cm3 
 
Opmerking:  
Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten.  
In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk 
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