MAVROX EP SCREED 3C
PRODUCTOMSCHRIJVING
MAVROX EP SCREED 3C is een oplosmiddelvrij 3 componenten gekleurde, troffelbare mortel op basis van epoxy harsen met een hoge
slijtvastheid en chemische resistentie.

TOEPASSING
MAVROX EP SCREED 3C is geschikt voor algemene toepassingen in tal van industrieën waar de vloer aan hoge belastingen wordt
blootgesteld. Tevens toepasbaar op galerijen, balkons, parkeergarages, magazijnen en voor opvullagen. Ook uitermate geschikt om
afschot te creëren of het bestaande afschot te herstellen

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Duurzaam
Zwaarbelastbaar
Decoratief
Vloeistofdicht
Chemisch resistent
Gemakkelijk te reinigen
Verschillende kleuren leverbaar
Bestand tegen dooizouten en thermoshock

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
Soortelijke gewicht:
pH: 		
Bevat: 		
Aantal lagen:
Vorm: 		
Verdunning:
Viscositeit:		
Potlife: 		
VOS: 		

Leverbaar in 5 standaard kleuren
Product typisch
2,1 kg/liter
Niet van toepassing
Epoxyharsen, gem. gew. <700 Dalton
1-2
Viskeuze vloeistof
Niet verdunnen, gebruiksklaar
800 - 1500 mPas
Ca. 35 minuten bij 20oC.
Bevat geen VOS

VERPAKKING
30 kg en 60 kg.

GEBRUIKSAANWIJZING
MAVROX EP SCREED 3C component B toevoegen aan component A. Het geheel goed mengen tot een homogeen geheel. Component A
en B overbrengen in een mengkuip en voeg component C toe. Het geheel grondig mengen, bij voorkeur met een dwangmenger.
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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:			

na 1 - 1,5 uur

Doorgedroogd:		
Overschilderbaar:		

na ca. 6 - 8 uur
na 24 uur

Volledig uitgehard:		

na 4 - 7 dagen

THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik is sterk afhankelijk van de aangebrachte laag: 1 m² bij een laagdikte van 1 cm geeft een gebruik van 21 kg.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In onbeschadigde originele verpakking is MAVROX EP SCREED 3C minimaal 12 maanden houdbaar op een droge en koele plaats.
Opslag tussen + 0°C en + 30°C

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Tijdens verwerking, vermijd huid- en oogcontact. Draag geschikte beschermende kleding zoals handschoenen en veiligheidsbril. Zorg voor
goede ventilatie bij gebruik binnen. Zie veiligheidsinformatieblad.
ETIKETTERING
Gevaar. Schadelijk bij inademen en inslikken.

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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