
 GIETHARS
INJECTIEHARS
Oplosmiddelvrije, bijzonder hoogwaardige
injectiehars op epoxyharsbasis, 2-
componenten, vochtongevoelig, voor het
gieten, vastpinnen en krachtgesloten
verbinden van scheuren en schijnvoegen in
vloeren en andere ondergronden

  

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Rywapox  giethars  is  chemical iënbestendig  en  heeft  goede  mechanische  waarden.  Rywapox  giethars  is  ook
geschikt  voor  verwerking  op  l icht  vocht ige  ondergronden.  Over ige  kenmerken:  -  Emissiearm  -  Sterk  afs lu i tende
werking  -  Oplosmiddelvr i j

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Rywapox  giethars  is  geschikt  voor  het  krachtgesloten  in jecteren  van  scheuren  en  schi jnvoegen  in  v loeren,  het
in jecteren  en  opvul len  beton-  en  mortelv lakken  en  als  hoogwaardig  bindmiddel  voor  specia le  mortel .  De
hechtkracht  van  de  ver l i jming  is  veel  groter  dan  de  vastheid  van  beton.

ONDERGROND
De  scheuren  moeten  vui l-  en  stofvr i j  z i jn .  Ook  op  l icht  vocht ige  ondergronden  is  het  krachtgesloten  in jecteren
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met  Rywapox  giethars  mogel i jk .

VERWERKING
Voor  de  verwerking  moeten  beide  componenten  intensief  worden  gemengd  met  een  langzaam  lopend
roertoestel .  2-componentenproducten  moeten  na  het  mengen  worden  overgegoten  in  een  schoon  vat
(ompotten)  en  nogmaals  kort  worden  doorgeroerd.  Vloerscheuren  zodanig  groter  maken  dat  de  giethars  er  tot
2/3  van  de  vloerdikte  kan  instromen.  Bovendien  dwars  op  de  scheur  om de  10-30  cm de  vloer  tot  2/3  van  de
vloerdikte  ins l i jpen  met  een  haakse  sl i jper ,  u i tzuigen  en  vloerk lemmen  aanbrengen.  Dan  de  giethars  ui tg ieten  en
in  verse  toestand  met  kwartszand  bestrooien.  Rein igen  van  de  gereedschappen  Direct  na  gebruik  kunnen  de
gereedschappen  (machines,  vetspuit )  met  schoonmaakmiddel  EP  2  worden  gerein igd.  In  opgedroogde  toestand
kunnen  resten  al leen  mechanisch  worden  verwi jderd.  Algemene  aanwi jz ingen  Lees  a.u .b .  ook  onze  algemene
verwerkingsinstruct ies  voor  thermohardende  harsen.  Bi j  de  omgang  met  epoxyharsformuler ingen  moeten
vei l igheidsregels in acht worden genomen. Daarom adviseren wi j  de documenten M023 resp.  ZH1/301 ,  polyester-
en  epoxyharsen,  van  de  Duitse  wettel i jke  ongeval lenverzeker ing  in  acht  te  nemen.  Meer  informat ie  over  een
vei l ige  opslag  en  hanter ing  vindt  u  in  de  actuele  EG-vei l igheidsinformat iebladen.  Aanwi jz ingen  De  gegevens  in
deze publ icat ie  zi jn  gebaseerd op onze huid ige technische kennis  en ervar ing.  Vanwege de vele  factoren die  de
verwerking  en  toepassing  van  onze  producten  kunnen  beïnvloeden,  onts laan  deze  gegevens  de  gebruiker  niet
van  de  noodzaak  om zel f  onderzoeken  en  tests  ui t  te  voeren  Een  jur id isch  bindende  toezegging  over  bepaalde
eigenschappen  of  de  geschiktheid  voor  een  speci f iek  gebruiksdoel  kan  hierui t  n iet  worden  afgele id .

TECHNISCHE  GEGEVENS
technische gegevens
Mengverhouding Wordt bepaald door de verpakking

Verbruik afhankelijk van de toepassing

Uithardingstijd (20°C) ca. 12 uur, volledig uitgehard na 7 dagen

Kleur honinggeel, transparant

Verwerkingstemperatuur +10°C - +25°C

Mengverhouding 100:60 gewichtsdelen (comp. A:B)

Perstijd (+23°C) ca. 40 minuten bij aanbrenging van 1kg

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

Viscositeit (+23 °C) comp. A+B Ca. 660 mPas mechanische eigenschappen van proefobjecten (DIN
53451) na zeven dagen opslag op kamertemperatuur

Druk-/buigvastheid 31,9 N/mm²

Schuifsterkte bij betonverlijming 6,33 N/mm² (verlijming en opslag droog) 4,06 N7mm² (verlijming en
opslag vochtig)

Drukbestendigheid ca. 90 N/mm²
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technische gegevens
Lagerung ca. 12 maanden, in gesloten originele verpakking op kamertemperatuur

Lieferform bussen van 1kg (combi-verpakking), 6x 1kg in een doos

VERPAKKING
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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Rev. 03/16
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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