
 EPOXY-DICHTGRUND
PRIMER
2-componenten, dunvloeibare en
oplosmiddelvrije epoxyhars met diverse
gebruiksmogelijkheden, o.a. als primer onder
epoxyhars- en polyurethaan
bekledingssystemen

   

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Rywal i t  Epoxi-Dichtgrund  kan  op  minerale  oppervlakken  als  capi l la i re  afd icht ing,  a ls  pr imer  onder  epoxyhars-  en
polyurethaan  bekledingssystemen,  voor  het  aanmaken  van  epoxyhars  ver loopmortel  en  voor  epoxyhars
dekvloeren  gebruikt  worden.  Epoxi-Dichtgrund  wordt  daarnaast  ook  als  hechtbrug  en  in ject iehars  gebruikt .

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywal i t  Epoxi-Dichtgrund  is  een  nagenoeg  kleur loos  impregneermiddel  met  goede  mechanische  en  chemische
weerstand.  Wanneer het  product  gebruikt  wordt  a ls  gepol i jste pr imer onder bekledingen of  afd icht ingen,  verkr i jgt
men  een  diepe  veranker ing  en  een  opt imale  hecht ing  aan  de  ondergrond.  Omwi l le  van  de  lage  viscosite i t  van
Rywal i t  Epoxi-Dichtgrund  kunnen  hooggevulde  ver loopmortel  en  dekvloeren  met  hoge  druk-  en  buigtreksterkte
gereal iseerd  worden.
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ONDERGRONDVOORBEHANDELING
Cementgebonden  ondergronden  moeten  droog  en  vr i j  van  losse  of  broze  delen  en  scheid ingsf i lm  van  ol ie ,  was,
vet  enz.  z i jn .  De  ondergrond  (eventueel  na  voorbehandel ing  via  zand-  of  kogelstra len,  frezen,  s l i jpen,
hogedrukrein ig ing)  is  geschikt  a ls  h i j  een  hechtweerstand  van  minstens  1 ,5  N/mm²  heeft .  De  te  bekleden
ondergrond  moet  tegen  opst i jgend  vocht  beschermd  zi jn .

VERWERKING
Rywal i t  Epoxi-Dichtgrund  kan  uitgestreken,  gerold ,  met  een  rubberen  veger  afgetrokken  of  opgespoten  worden.
Voor  de verwerking moeten de beide componenten met  een langzaam lopend roertoestel  homogeen met  elkaar
vermengd  worden.  2-componenten  producten  moeten  na  het  mengen  in  een  zuiver  verwerkingsreservoir
omgegoten worden en nog eens kort doorgeroerd worden. Het mater iaal mag al leen gol fvr i j  verwerkt worden. Bi j
het  verwerken  van  react iehars  is ,  naast  de  luchttemperatuur ,  ook  de  temperatuur  van  de  ondergrond  of  het
mater iaal  van  groot  belang.  Als  a lgemene  regel  wordt  aangenomen:  hoe  lager  de  temperaturen,  hoe  langzamer
de  uitharding  ver loopt  en  des  te  langer  het  mater iaal  verwerkt  kan  worden.  Hoe  hoger  de  temperaturen,  hoe
snel ler  de  ui tharding  ver loopt  en  hoe  korter  het  mater iaal  verwerkt  kan  worden.  De  temperatuur  van  de
ondergrond  moet  al t i jd  minstens  3°C  hoger  zi jn  dan  de  dauwpunttemperatuur .  Niet  u i tgeharde  bekledingen
moeten  tegen  de  regen  beschermd  worden.  De  mater iaalhoeveelheden  en  de  verwerking  moeten  aan  de
plaatsel i jke  omstandigheden  aangepast  worden,  eventueel  door  het  ui tvoeren  van  proefoppervlakken.

Verbruiksgegevens  voor  epoxyhars  estr ik/mortel

Vulgraad  Mortelverbruik  Epoxyharsverbruik

             Kg/m²/mm       kg/m²/mm

1  :  2       1 ,60                0,60

1  :  3       1 ,90                0,50

1  :  4       2,00                0,40

1  :  5       2, 10                0,35

1  :  6       2, 15                0,30

1  :  7       2,20                0,27

1  :  8       2,20                0,25

TECHNISCHE  GEGEVENS
technische gegevens
Vaste delen Comp. A + B 100 Gew.-%

Viscositeit (+25°C) Comp. A + B ca. 660 mPa s
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technische gegevens
Dichtheid (+23°C) Comp. A ca. 1,08 g/cm³

Dichtheid (+23°C) Comp. B ca. 1,08 g/cm³

Comp. A + B ca. 1,08 g/cm³

Mengverhouding Comp. A + B 100:60 GT

Kleur transparant

Verwerkingstijd (+20°C) ca. 40 minuten

Stofdroog (+20°) ca. 4 uur

Bewerkbaar (+20°C) na ca. 8 - max 24 uur

Begaanbaar (+ 20°C) na ca. 24 uur

Uitgehard (+20°C) na ca. 7 dagen

Verwerkingstemperatuur +10°C - +25°C

Belastbaar mechanisch na ca. 1-3 dagen chemisch na ca. 7 dagen

Verbruik ca. 0,3 kg/m² per laag

Opslag 6 maanden in gesloten originele verpakking temperatuur hoger dan +
10 °C

Reiniging
Het gereedschap onmiddellijk na gebruik met speciale
reinigingsmiddelen reinigen (in uitgeharde toestand alleen mechanisch
mogelijk)

VERPAKKING
Combiverpakking  10  kg,  combiverpakking  1  kg  (6  x  1  kg  per  karton)

VEILIGHEID
Gel ieve  de  vei l igheidsf iche  te  raadplegen  (verkr i jgbaar
op  eenvoudig  verzoek) .
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Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad
zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische
karakteristieken kunnen aangepast worden. Er wordt geen aanspraak
gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan
verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing.
Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene
verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
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