MAVROX EP SCRATCH COAT 2C
PRODUCTOMSCHRIJVING
MAVROX EP SCRATCH COAT 2C is een oplosmiddelvrije, 2 componenten plastische plamuur op basis van speciale epoxyharsen.

TOEPASSING
MAVROX EP SCRATCH COAT 2C wordt toegepast voor het vullen van kleine oneffenheden in minerale oppervlakken. Zoals gietgallen in
het beton. En voor het herstellen van verregende betonvloeren.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oplosmiddelvrij
Reukloos
Zeer hoge hechtsterkte
Gemakkelijk te verwerken met troffel, spaan en spons
Zeer slijtvast
Krimpvrij
Overschilderbaar met vele coating systemen
Bestand tegen dooizouten en thermoshock
Waarneembare pot-life
Ongevoelig voor osmose

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

Grijs
Reukloos
Ca. 2,0 kg/liter
Niet van toepassing
Epoxyharsen
In vele gevallen volstaat 1 behandeling
Ca. 88%
Viskeuze vloeistof
Water
40 min bij 20oC

VERPAKKING
Units van 5 kg en 10 kg.
GEBRUIKSAANWIJZING
De ondergrond dient vrij te zijn van vet, vuil, schimmels en bekistingsolie. Ondergrondtemperatuur +13°C. De cementgebonden ondergrond moet water kunnen opnemen, in geval van twijfel een karstenproef uitvoeren. Let op, goed ventileren tijdens de verwerking. Zorg
ervoor, dat de r.v. de 80% niet overschrijdt en dat de ondergrond temperatuur 3 °C boven het dauwpunt ligt.
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APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
Omgevingstemperatuur

: maximaal 30°C, minimaal 10°C

Ondergrondtemperatuur

: maximaal 30°C, minimaal 13°C

Relatieve vochtigheid		

: maximaal 85% en 3°C boven dauwpunt

DROGING
Stofdroog:			

1 - 1,5 uur

Doorgedroogd:		

na 24 uur

Volledig uitgehard:		

na 4 - 7 dagen

THEORETISCH VERBRUIK
1,75 kg/m² per mm laagdikte.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar, hersloten verpakkingen zijn beperkt houdbaar. Opslaan in een
koele, droge ruimte bij temperaturen tussen 0°C en 30°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Draag beschermende kleding, bestendige handschoenen en bescherming voor de ogen. Bij binnentoepassing de ruimte goed ventileren of
gepaste adembescherming met grijs filter voor organische damp dragen.
ETIKETTERING
Waarschuwing. Kan ernstige oog- en huidirritatie veroorzaken.
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