MAVROX EP SLURRY 2C
PRODUCTOMSCHRIJVING
MAVROX EP SLURRY 2C is oplosmiddelvrije 2 componenten epoxy slijtlaag voor brugdekken, betonvloeren zoals parkeerdekken en
garagevloeren.

TOEPASSING
MAVROX EP SLURRY 2C is bijzonder geschikt voor het maken van naadloze, vloeistofdichte slijtlagen. Toepassing op o.a. brugdekken,
parkeergarages, laad- en losperrons gang- en fietspaden. Antislip eigenschappen kunnen worden verkregen door direct in te strooien met
een gepast slijtvast aggregaat.

EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Oplosmiddelvrij
Niet ontvlambaar
Hoog isolerend vermogen.
Goede vloeiing
Zeer slijtvast
Vloeistofdicht
Goed overschilderbaar
Chemisch resistent

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur:		
Geur:		
Soortelijke gewicht:
pH: 		
Bevat: 		
Vorm: 		
Verdunning:
Viscositeit:		
Potlife: 		
Droogtijd:		
Bestendigheid
		
		

In alle RAL kleuren leverbaar
Reukloos
1,86 kg/liter
Niet van toepassing.
Epoxyharsen met een gem. gew. <700 Dalton
Viskeuze vloeistof
Gebruiksklaar, niet verdunnen
Ca. 750 - 1800 mPas
30 minuten bij 20oC.
Beloopbaar na 3 uur bij relatieve vochtigheid 70%. overschilderbaar na 4 uur bij relatieve vochtigheid 70%.
Benzine, bier, cyclohexaan, diesel, vruchtensap, 10% ethanol oplossing, glycerine, groetensappen, lijnolie,
melk, zoutoplossing 3 - 30 %, natronloog 10 %. Beperkt bestand tegen butanol, ethanol, MEK,
perchloorethyleen, wijn, xyleen en zwavelwaterstof.

VERPAKKING
Units van 25 kg.
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GEBRUIKSAANWIJZIGING
De ondergrond dient vrij te zijn van losse delen, stof, vuil, vet en curing compounds. Verontreinigingen en cementslik lagen verwijderen
door licht (stofvrij) aanstralen. Harder en harscomponent in verhouding minimaal 3 minuten mengen, op laag toerental om luchtinslag te
voorkomen. Het gemengde product in een ander vat overgieten en nogmaals 1 minuut mengen. Uitgieten en verdelen met een (getande)
spaan of wisser. Indien antislip gewenst is direct afstrooien met zilverzand, filterzand of antislipkorrels in de gewenste korrelgrootte. Na
uitharden gedurende 16 uur afwerken naar wens. Voor sterk zuigende cementgebonden vloeren 1 of 2 lagen MAVROX EP PRIMER
2C en afwerken met 1 laag MAVROX EP SLURRY 2C. Indien een hoge elektrische weerstand is gewenst het geheel voorzien van 1 laag
MAVROX TOPCOAT 1C.
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
Beloopbaar:		
Overschilderbaar:		
Volledig uitgehard:		

na ca. 3 uur
na ca. 4 uur
na 4 - 7 dagen

Chemisch belastbaar:		

na minimaal 1 week

THEORETISCH VERBRUIK
Verbruik, aanbevolen 1,9 - 3,8 kg/m² bij een laagdikte van 1 - 2 mm.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Opslaan in een koele, droge vorstvrije plaats.

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
Waarschuwing. Bevat epoxyharsen en amines. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie

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.

Artikelnr.: 57913
MAVRO International T:+31 418 680 680 info@mavro-int.com www.mavro-int.com

2018–01–31 pagina 2 van 2

