
 

EPOXYSHIELD  REPARATIEMORTEL VOOR FIJNE
SCHEURTJES

Voor reparatie van kleine
scheuren tot 3 mm breed
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Oplosmiddelvrije epoxy (2-componenten)

Voor reparatie van kleine scheuren tot 3 mm breed

Droog na 3-4 uur

Tot 25 lengtemeter (2 mm breed, 5 mm diep)



EPOXYSHIELD  REPARATIEMORTEL VOOR FIJNE SCHEURTJES
OMSCHRIJVING
Een krimpvrij, vloeibaar twee componenten epoxy vulmiddel voor scheuren in betonvloeren.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Epoxyshield Betonscheurenvuller is speciaal ontwikkeld voor het opvullen van smalle
scheuren in betonnen vloeren.

TECHNISCHE GEGEVENS
Vaste stof gehalte in volume:  100%
Vaste stof gehalte in gewicht:  100%

DROOGTIJDEN BIJ 20°C/RV 50%
Overschilderbaar:

 
3 - 4 uur (de verhardingstijd zal langer zijn bij lagere
temperaturen).

Pot Life:  20 - 30 minuten

Een verpakking van 500 ml vult een scheur van 2 mm breed en 5 mm diep over een
afstand van 25 meter (let op dat bijna alle scheuren over de hele afstand kunnen variëren in
omvang zodat bovenstaande getallen niet nauwkeurig kunnen zijn).

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Scheuren reinigen, uitkrabben en zorgen dat ze droog, schoon en stofvrij zijn. Gewoonlijk is
het niet nodig scheuren ‘uit te hollen’.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Aanbrengen bij een temperatuur van min. 10°C
Mengen: Elke verpakking Epoxyshield Betonscheurenvuller bestaat uit een bus verharder
en een aparte bus hars. De inhoud van de bus verharder in de bus met hars gieten en goed
vermengen met een plat menggereedschap, of een elektrische boormachine (op lage
snelheid) met een schoep. Schraap tijdens het vermengen langs de zijkanten en de bodem
van de bus om onvermengde hars/ verharder te vermijden: dit kan leiden tot ‘zachte
plekken’ in het verharde product.
Applicatie: Het gemengde product voorzichtig uit de bus op en langs de scheur gieten en
met de meegeleverde schraper nivelleren. Overtollig product wegvegen.

OPMERKINGEN
Epoxyshield Betonscheurenvuller lost geen structurele of hechtingsproblemen op en is
uitsluitend bedoeld om oppervlaktes te vullen. Scheuren die veroorzaakt zijn door
structurele bewegingen kunnen weer optreden als de beweging aanhoudt. Scheuren in
vloeren met één verzakte kant kunnen ook worden gevuld maar het zal onmogelijk zijn om
onder die omstandigheden een gladde afwerking te bewerkstelligen. Gebruik EpoxyShield
Betonreparatiemortel om vloerniveauverschillen aan te vullen.

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC gehalte:  0 g/l
Opmerkingen mbt
veiligheid:  

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de
informatie op de verpakking. LET OP: de verpakking wordt
zeer snel warm. Draag geschikte handschoenen!

HOUDBAARHEID
1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in
droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en
35°C.

®

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten : Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer : De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten
voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens
de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische
fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt
zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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