Robust Gulvsystem

Robust Epoxy - Primer&Lim

Sprekklim og primer for maksimal heft. Benyttes til liming av
sprekker på gulv og vegg og som primer til hardt belastede områder
og vanskelige underlag. Benyttes inne og ute.

Beskrivelse
Sterk, fargeløs epoxy primer og lim.
2 komponent, løsemiddelfri og motstandsdyktig mot kjemikalier. Benyttes til liming av
sprekker på gulv og vegg og som primer for
hardt belastede og vanskelige underlag før
f.eks. avretting. Benyttes også som
komponent for utblanding av epoxymørtel.
Benyttes innendørs og utendørs.
Forarbeid
Underlaget skal være fast og rengjort for
løse partikler, sementslam, støv eller annen
forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Underlaget skal ha en trekkstyrke på
min. 1
 ,5 MPa i overflaten.
Utblanding
Komponent B (herder) blandes med
komponent A (harpiks) med å stikke hull i
lokket med syl eller skrujern (se beskrivelse
på lokket). Massen blandes godt med en
saktegående mixer. Ikke påfør epoxyen direkte
fra spannet, men hell først blandingen over i
et rent spann og bland en gang til.
Benyttet som primer: Påfør epoxyen med
gummisparkel, kost eller rull. Ved støping/
avretting kan dette utføres ”vått-i-vått” eller
ved at overflaten sandavstrøs med Robust
Sand for maksimal heft. Overflødig sand
fjernes/støvsuges etter ca. 12 timer før videre
arbeid utføres. Epoxyen oppnår sin fulle styrke
etter ca. 7 dager.
Benyttet som lim: Ferdig blandet epoxy
helles over i egnet kopp/flaske/sprøyte.
Sprekken fylles så helt med epoxy. Den ferske
epoxyen sandavstrøs så med Robust Sand.
Overflødig sand fjernes/støvsuges etter ca.
12 timer før videre arbeid som støping/avretting skal utføres.

Tørketid +20°C og 50% RF.
Massen må være ferdig bearbeidet innen
60-80 min. Ikke bland mer enn du rekker å
legge ut. Massen er gangbar etter ca. 12
timer. Kan belastes med full belastning etter
ca 5 dager. Nedkjølte omgivelser, underlag/
konstruksjon og kalde produkter, vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og
tørketid. I motsatt fall kan høye temperaturer
også påvirke produktets egenskaper med
kortere bearbeidingstid og føre til for hurtig
uttørking. Epoxyen bør beskyttes mot for
hurtig uttørking ved trekk, høy romtemperatur,
solbestråling m.m.
Lagring
Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalpakning.
Tekniske data
Forbruk:
Brukstid:
Herdetid: Gangtrafikk
Full belastning:
Utlegningstemperatur:
Farge:

ca. 0,3 kg/m2
ca. 60-80 minutter
ca. 12 timer
5 dager
+5°C og +25°C
Klar/blank

Varedata
Emballasje: 1kg spann med 2 komponenter.
Komp A: 0,65kg + Komp B. 0,35kg.
Vare nr.
Nobb nr.
Gtin:

175
52888761
7090040901750

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er
merket Irriterende og Etsende. Les advarselteksten på
pakningen. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.
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Forbruk
Ca. 0,3 kg/m2.
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