MAVROX EP GROUT 2C
PRODUCTOMSCHRIJVING
MAVROX GROUT 2C is een oplosmiddelvrije 2 componenten gietmortel op basis van speciale epoxyharsen.

TOEPASSING
MAVROX GROUT 2C is toepasbaar voor het ondergieten van constructies, het vullen van gaten en het verlijmen van ankerstaven
en voorspanbouten, waar een hoge sterkte wordt verlangd.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Oplosmiddelvrij
Reukloos
Niet ontvlambaar
Goede chemische resistentie
Waarneembare pot-life
Zeer slijtvast
Krimpvrij
Goede hechting op beton

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

Beige
Reukloos
Ca. 1,75 kg/liter
Niet van toepassing
Epoxyharsen
Niet van toepassing
100%
Viskeuze vloeistof
Niet verdunnen
800 - 1500 mPas
15 min bij 20oC

VERPAKKING
Units van 5 kg.
GEBRUIKSAANWIJZING
MAVROX EP GROUT 2C componenten dienen in hun geheel zorgvuldig te worden gemengd. Giet component B(harder) volledig
in de verpakking van component A(hars) mechanisch mengen met een laag toerental, zodanig dat weinig lucht inslaat, gedurende
ca. 3 min, tot een homogene massa in één kleur ontstaat. Giet na het mengen de massa in een schoon mengblik en meng nogmaals
gedurende 1 minuut. MAVROX EP GROUT 2C kan worden aangebracht door middel van gieten. De bekisting tegen aanhechting
voorzien van plastic folie of vet.
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APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
Omgevingstemperatuur

: maximaal 30°C, minimaal 10°C

Ondergrondtemperatuur

: maximaal 30°C, minimaal 10°C

Relatieve vochtigheid		

: maximaal 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING
Stofdroog:			

2 - 2 uur

Doorgedroogd:		

na ca. 8 - 10 uur

Overschilderbaar:		

na 24 uur

Volledig uitgehard:		

na 2 dagen, volledig chemisch belastbaar na 4 dagen

THEORETISCH VERBRUIK
Niet van toepassing.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In onbeschadigde originele verpakking is MAVROX EP GROUT 2C minimaal 6 maanden houdbaar op een droge en koele plaats.
Opslag tussen + 0°C en + 30°C

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Huid- en oogcontact vermijden. Draag geschikte beschermende kleding zoals handschoenen en veiligheidsbril. Zorg voor goede ventilatie
bij gebruik binnen. Zie voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad.
ETIKETTERING
Gevaar. Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
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