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De 5 meest gestelde vragen over 
epoxy
De epoxyproducten van Repair Care zijn en blijven volop in ontwikkeling. Maar waarom is expoy nu 
juist zo’n geschikt product om mee te repareren? En wat zijn de voordelen van een zuivere epoxy 
ten opzichte van een niet-zuivere epoxy? Hieronder de antwoorden op de vijf meest gestelde 
vragen over epoxy.

1. Waarom repareren we met epoxy? 
Epoxy is ontzettend sterk. Het heeft zelfs een 
dubbel zo grote trek- en druksterkte als beton. 
Daarnaast heeft het een enorm hechtvermogen en 
is het bijzonder waterbestendig en elastisch. 
En dat alles over een zeer lange periode. Dit maakt 
epoxy een zeer betrouwbaar product. Sterker nog: 
geen ander product presteert zo goed op al deze 
punten. Niet voor niets wordt epoxy bijvoorbeeld ook 
gebruikt voor de verlijming van grote vliegtuigdelen. 

2. Zitten er gevaren aan epoxy?
Niet wanneer je er veilig mee werkt. Dat betekent: 
aanraking met de huid voorkomen zolang het 
product nog zacht is. Dit kán namelijk een allergische 
reactie veroorzaken; iets waarvoor zo’n 10 tot 15% 
van de mensen gevoelig is. Is het product eenmaal 
uitgehard, dan vormt aanraking met de huid geen 
risico meer. Het inademen van de producten van 
Repair Care is overigens altijd veilig, zo heeft 
onderzoek van TNO uitgewezen. 

3. Hoe werk je veilig met epoxy?
Draag handschoenen van 100% nitril, niet van latex. 
En zeker zo belangrijk: kies voor handschoenen met 
lange polsdelen, zodat ook de onderarmen bedekt 
zijn. Omdat deze tot voor kort niet bestonden, heeft 
Repair Care zelf handschoenen ontwikkeld die aan 
alle normen voldoen. De polsdelen zijn makkelijk 

om te slaan, waardoor je de handschoen ook veilig 
uittrekt. Gooi handschoenen na gebruik - en zeker 
na contact met nog niet uitgeharde epoxy - altijd 
zo snel mogelijk weg. Werk bovendien zo schoon en 
opgeruimd mogelijk.

4. Wat is het voordeel van zuivere epoxy?
Epoxy heeft een bijzondere eigenschap: hoe dikker  
de laag, hoe sneller deze uithardt. Dat heeft te  
maken met het onderling reageren van moleculen. 
De epoxy’s van Repair Care zijn zogenaamde zuivere 
epoxy’s. Dit betekent dat er geen vulstoffen zijn 
toegevoegd. Hierdoor kun je reparaties na het  
uitharden meteen schuren - dit hoeft slechts 
minimaal - en overschilderen. Er zijn ook onzuivere 
epoxy’s op de markt. Deze bevatten dus wel 
vulstoffen die ervoor zorgen dat het lijkt alsof de 
reparatie al uitgehard is, maar in werkelijkheid is het 
proces van uitharden nog in volle gang. Dit brengt 
risico’s met zich mee.  

5. Is het waarschijnlijk dat epoxy verdwijnt?
Nee, want epoxy heeft unieke eigenschappen en 
kent een zeer brede toepassing. Bovendien wordt 
het product nog steeds verbeterd. Zo heeft Repair 
Care nu als eerste een epoxy ontwikkeld met 
grondstoffen uit hernieuwbare bronnen. Epoxy is 
continu in ontwikkeling!
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Overzicht Repair Care assortiment

Toepassing 

 
 
 

Verwerkings-
temperatuur

Reparatie-
dikte 
 

Verwerkings-
tijd (bij 20ºC) 

Schuur- en 
overschilder-
baar (bij 20ºC)

Inhoud tubes 
DRY FLEX®/ 
DRY SEAL™ 
 
 
 
Opslag-
temperatuur

Snelle 
reparaties 

bij lage 
temperaturen 

(0 - 10ºC)

0 - 20ºC

• Bij 0 - 10ºC: 
5 - 50mm

• Bij 10 - 20ºC: 
5 - 25mm

20 - 25 
minuten

Na 15 uur 
bij 10ºC!

300ml 
component A

100ml 
component B 

5 - 40ºC

Snelle 
reparaties in 

alle seizoenen

0 - 35ºC

• Bij 0 - 10ºC: 
5 - 50mm

• Bij 10 - 35ºC: 
5 - 20mm

20 - 25 
minuten

Na 4 uur

300ml 
component A

100ml 
component B*

5 - 40ºC

Kleine en grote 
reparaties 

zonder 
tijdsdruk

10 - 35ºC

5 - 50mm

1,5 - 2 
uur

Na 16 uur

300ml 
component A

100ml 
component B 

5 - 40ºC

Alle soorten 
reparaties, het 
hele jaar door.
40% biobased 
grondstoffen

0 - 35ºC

5 - 50mm

15 - 20 
minuten

Na 12 uur

300ml 
component A

100ml 
component B

5 - 40ºC

Zeer snel 
plamuren

0 - 30ºC

0 - 6mm

7 - 10 
minuten

Na 30 minuten

180ml

5 - 30ºC

Houtreparaties 
binnenshuis

0 - 30ºC

5 - 20mm

20 
minuten

Na 4 uur

180ml

5 - 40ºC

Zeer snelle, 
kleine 

reparaties en 
lamineren

0 - 25ºC

• Bij 0 -10ºC: 
5 - 15mm

• Bij 10 - 25ºC: 
5 - 10mm

15 - 20 
minuten

Na 1 uur

200ml 
component A

100ml 
component B* 

5 - 40ºC

DRY FLEX® 
1

BIO FLEX™ 
ALLROUND 

DRY FLEX® 
SF 

DRY FLEX®
4

DRY FLEX® 
IN

DRY FLEX® 
16

BIO FLEX™
COOL

DRY SEAL™ 
MP 

Stopverf
vervanging en 

allround kit

5 - 40ºC

-

15 
minuten

Na 2 uur

290ml

5 - 30ºC

* Ook beschikbaar in 2-in-1 koker, met een inhoud van 180ml.

Toepassing

Verwerkings-
temperatuur

Verwerkingstijd
(30ml bij 20ºC)

Open tijd

Inhoud flesjes 
DRY FIX®/ DRY 
SHIELD™

Opslag-
temperatuur

Voorstrijk voor 
DRY FLEX® 1 

(2-in-1)

0 - 25ºC

15 minuten

2 uur

200ml component A
100ml component B* 

5 - 40ºC

Voorstrijk voor 
DRY FLEX® 4 

(2-in-1)

0 - 35ºC

30 minuten

8 uur

200ml component A
100ml component B* 

5 - 40ºC

Voorstrijk voor 
DRY FLEX® 16

10 - 35ºC

30 minuten

8 uur

200ml component A
100ml component B

5 - 40ºC

Voorstrijk voor alle 
soorten DRY FLEX®

0 - 35ºC

1 uur

24 uur

200ml component A
100ml component B* 

5 - 40ºC

Afdichten van 
onbeschermd hout 
en herstellen van 

haarscheuren

0 - 25ºC

15 minuten

**

200ml component A
80ml component B

5 - 25ºC

DRY FIX® 
1 

DRY FIX® 
4 

DRY FIX® 
16 

DRY FIX®
UNI 

DRY SHIELD™
SK 

* Ook verkrijgbaar in kleinverpakking: 80ml component A en 40ml component B
** Schuur- en overschilderbaar (bij 20ºC) na 6 uur



Hout is één van de mooiste materialen die onze natuur voortbrengt.  
Een product om zuinig op te zijn. 

Repair Care staat voor totaaloplossingen in duurzaam houtherstel en -onderhoud. Hiervoor bieden we niet alleen  
producten, maar ook opleidingen en kennis. We hebben een breed assortiment aan hoogwaardige producten voor  
houtreparatie voor de professionele markt. De kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de juiste toepassing, brengen  
we over via gecertificeerde opleidingen. Zo maken we samen met vakmensen waar wat we beloven: reparaties met onze 
producten gaan minstens tien jaar mee. Daarnaast verzorgen we projectbegeleiding, geven we advies en zijn  
we een vertrouwde samenwerkingspartner voor woningcorporaties.

Repair Care Nederland
Tel.: +31 (0)416 65 00 95
E-mail: salesnl@repair-care.com

www.repair-care.nl

Repair Care Deutschland
Tel.: +49 (0)30 41 70 63 76
E-mail: salesde@repair-care.com

Repair Care United Kingdom
Tel.: 01827 302 517
E-mail: salesuk@repair-care.com
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