MAVROX EP COATING 2C
PRODUCTOMSCHRIJVING
MAVROX EP COATING 2C is een hoogwaardige 2 componenten waterverdunbare epoxy coating voor cementgeboden vloeren,
gietasfalt, anhydriet en hout.

TOEPASSING
MAVROX EP COATING 2C is toepasbaar voor decoratieve afwerking op vloeren en wanden, zowel binnen als buiten. Geschikt voor
vloeren die een lichte tot middelzware belasting ondervinden en een goede chemisch bestendigheid moeten hebben. Typisch voorbeelden
zijn kelders, magazijnvloeren, productieruimtes, balkons, levensmiddelenopslag, garages en galerijen.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Watergedragen
Vergelingsarm
Zeer chemisch resistent
Naadloos en vloeistofdicht
Ongevoelig voor osmose
Eenvoudig te reinigen
Stofvrij
Waterdamp doorlatend
Zeer slijtvast

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
Soortelijke gewicht:
pH: 		
Bevat: 		
Vorm: 		
Verdunning:
Viscositeit:		
Potlife: 		
VOS gehalte:
Vaste stof gehalte:

In alle RAL kleuren leverbaar
Product typisch
1,6 kg/liter
Niet van toepassing.
Epoxyharsen met een gem. gew.<700 Dalton
Viskeuze vloeistof
Water
Ca. 500 - 950 mPas
2,5 uur bij 15oC
Oplosmiddelvrij
79% bij gewicht

VERPAKKING
Units van 5 kg en 10 kg.

GEBRUIKSAANWIJZIGING
MAVROX EP COATING 2C componenten in hun geheel mengen. Giet component A (hars) volledig in de verpakking van component
B(harder). schraap met behulp van een spatel de verpakking goed leeg. Mechanisch mengen gedurende 3 minuten met een laag toerental
tot een homogene massa, zodanig dat weinig lucht inslaat. Voeg tot maximaal 20% water toe zodat het met een vachtroller gebruikt kan
worden. Aanbrengen op droge, schone en stofvrije ondergrond. Oude coatings opruwen, gevlinderde vloeren etsen of licht (stofvrij) aanstralen, prefab betondelen ontdoen van curing compounds en ontkistingsolie verwijderen. Voor gebruik als primer tot 10 - 15 % met water
verdunnen, als afwerklaag maximaal met 5% water verdunnen.
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APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
Omgevingstemperatuur:

maximaal 30°C, minimaal 10°C

Ondergrondtemperatuur:

maximaal 30°C, minimaal 10°C

Relatieve vochtigheid:		

max. 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING
Stofdroog:			

0,5 - 1 uur

Doorgedroogd:		
Overschilderbaar:		
Volledig uitgehard:		

na ca. 1 - 2 uur
na 3 uur
na 5 dagen

THEORETISCH VERBRUIK
Circa 165 gram/m² per laag, het gebruik is sterk afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en het verdunningspercentage.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In onbeschadigde originele verpakking is MAVROX EP COATING 2C minimaal 12 maanden houdbaar op een droge en koele plaats.
Opslag tussen +0°C en +30°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag beschermende kleding, bestendige handschoenen en bescherming voor de ogen. Bij binnen toepassing de ruimte goed ventileren
of gepaste adembescherming met grijs filter voor organische damp dragen.
ETIKETTERING
Gevaar. Veroorzaakt huid- en oog irritatie.

GHS07

UITGAVE
Mei 2018.
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing en gebruiksomstandigheden
buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO Int. wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en
gevolgschade nadrukkelijk af. De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.
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