
 

EPOXYSHIELD  FINE CRACK REPAIR MORTAR

Til reparation af op til 3 mm
brede revner
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®

2K opløsningsmiddelfri

Til reparation af op til 3 mm brede revner

Tørrer på 3-4 timer

Rækkeevne: 25 m v/ 2 mm bred og 5 mm dyb



EPOXYSHIELD® FINE CRACK REPAIR MORTAR
BESKRIVELSE
Opløsningsmiddelfri 2K flydende reparationsmørtel. Synker ikke

ANBEFALET BRUG
EpoxyShield Fine Crack Repair er beregnet til reparation af mindre revner i betongulve.

TEKNISK DATA
Faststofindhold i vægt:  100%
Tørstofindhold i volumen:  100%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED
Genbehandlingstør:

 
3 - 4 timer v/ 20° C (tørretiden øges ved lave
temperaturer)

Brugstid:  20 - 30 min

TEORETISK FORBRUG
Et sæt med 500 ml rækker ca 25 m til revner, der er 2 mm brede og 5 mm dybe

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Revnerne skal være rene, tørre og fri for støv og løst puds. Det er normalt ikke nødvendigt at
skrabe revnerne inden reparation.

ANVENDELSESBETINGELSER
Arbejdstemperaturen skal være min. 10° C.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RIVE/MURSKE
Blanding: Et sæt EpoxyShield Fine Crack Repair består af en dåse aktivator og en dåse
basemateriale. Hæld aktivatoren i basematerialet og rør grundigt evt. med en spartel. Rør
omhyggeligt rundt i kanten og i bunden af dåsen, indtil begge komponenter er fuldstændig
blandet.
Udførelse: Hæld forsigtigt mørtlen ned i revnen og jævn ud med den medfølgende
plastikspartel. Børst overskydende mørtel væk.

BEMÆRKNINGER
EpoxyShield Fine Crack Repair er kun beregnet til udfyldning af revner. Produktet kan ikke
afhjælpe konstruktionsfejl eller bruges som fugemasse i betonen. Revner som er forårsaget
af konstruktionsfejl viser sig igen, når gulvet ”giver sig / arbejder”. Sætningsrevner kan
fyldes med EpoxyShield Fine Crack Repair, men man vil umuligt kunne få en jævn og glat
overflade. I sådanne tilfælde anbefales det at bruge EpoxyShield® Concrete Repair Mortar.
EpoxyShield Fine Crack Repair kan overmales med alle typer gulvmaling og High Performance
belægninger.

SIKKERHEDSDATA
VOC-niveau:  <30 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:

 

Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.
ADVARSEL: Det blandede produkt bliver hurtigt varmt.
Anvend derfor isoleringshandsker.

HOLDBARHED
Minimum 1 år i uåbnet emballage, forudsat produktet opbevares i tæt lukket
originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores
produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes
under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste
udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden
forudgående varsel.
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