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GEBRUIK  

2 component epoxyhars voor  beton:

• Als primer 

• Als  schraaplaag gevuld met 2 à 3 delen 
vuur gedroogde vulstof 

CHEMISCHE BESTENDIGHEID 
 
Goede chemische bestendigheid tegen 
alkaliën, aardoliederivaten, accuzuur,  
verdunde organische zuren, zouten en 
oplossingen. Voor meer informatie  gelieve 
ons te contacteren.

EIGENSCHAPPEN 

• Eenvoudig mengsysteem : 2 op 1

• Hoge temperatuur bestendigheid

• Krimpvrije reactie 

• Hoge hardheid 

• Goede chemische en  mechanische 

weerstand 

• Goede stabiliteit gedurende 

levensduur 

• Gemakkelijk verwerkbaar 

• Oplosmiddelvrij

• Overlaagbaar na 16 uur bij 20 °C

• Beloopbaar na 12 uur bij 20 °C

• Doorharding : krimpvrij

• Overlagingstijd voor een tweede laag: 

binnen de 4 dagen bij 20 °C.

VERWERKING 

• Voorbereiding van de ondergrond

Zorg voor een droge, zuivere ondergrond. Staal ontroesten, stof verwijderen en ontvetten. De 
aanbevolen verwerkingstemperatuur voor ondergrond, omgeving en materiaal bedraagt +10 
tot +35 °C. Luchtvochtigheid <80 %. Temperatuur van het oppervlak moet altijd 3 °C boven het 
dauwpunt liggen.

• Mengen

A en B componenten goed mengen voor gebruik. Neem twee delen hars (A-Component) en 
voeg één deel verharder (B-Component) toe. Gebruik een maatbeker of weegschaal. Meng 
mechanisch (300 tr/min) tot beide componenten homogeen zijn. Kleine hoeveelheden kunnen 
met de hand gemengd worden. Afhankelijk van de toepassing worden vulstoffen toegevoegd 
tijdens het mengen. 

• Aanbrengen

• Plaatsen van de primer à rato van 300 à 500 g/m² met een roller, kwast of industriële 

vloertrekker. In de nog natte primerlaag , kan deze ingestrooid worden met kwartszand à 

rato van 500 à 800 g/m².

• Na het plaatsen  van de primer en het verwijderen van de eventuele losliggende kwarts, 

aanbrengen van de schraaplaag, (1 deel hars met gevuld met 2 à 3 delen vuur gedroogde 

kwarts type M4 ) à rato van 2,5 à 3 kg/m².

• Deze wordt in de natte massa vol en zat ingestrooid met kwartszand 0,2 à 0,8 mm à rato 3 à 

4 kg/m2.

• Na uitharding wordt de overtollige kwarts verwijderd van de ondergrond. 

HITTE BESTENDIGE SCHRAAPLAAG VOOR ONDER GIETASFALT 

EPISOL 108-BD TD
S
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VERPAKKING

EPISOL 108-BD Comp A Comp B Comp C

Set van 600 kg            400 kg 200 kg

In IBC 2000 kg 1000 kg

Vulstof M4                  25 kg

Vulstof kwartszand 0,2 -0,8 mm                               25 kg

 Kwartszand 0,7-1,25 mm (instrooimateriaal)       25 kg

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

Densiteit A = 1,1 – B = 1,03 kg/dm³ 

Hechtsterkte B 1,5

Kleur Amber transparant 

Mengverhouding 2 : 1 

Viscositeit bij 20 °C A = 1060 mPa.s     B = 150 mPa.s     
A+B = 485 mPa.s 

Shore D 75 

Potlife hars ±30 minuten bij 20 °C 

Potlife hars + vulstof ±45 minuten bij 20 °C 

Droge stof 100 %

Houdbaarheid 12 maanden na productiedatum

VERBRUIK

Als primer:  
Afhankelijk van de ruwheid van het oppervlak à rato van 300 à 500 g per m².

Als schraaplaag:
M4 en /of kwartszand 0,2-0,8 mm
Verbruik ongeveer 2 à 3 kg/m²

Kwartszand diameter 0,7-1,25 mm
Verbruik naargelang de aangebrachte laagdikte  3 à 5 kg/m²

UITZICHT

A-component Gemodificeerd epoxyhars 

B-component Polyamineverharder 

C-component Kwartszand

AFZONDERLIJK AAN TE SCHAFFEN

• Reinigingssolvent voor gereedschap: SOLVENT MEK 

BEWARING

EPISOL 108-BD bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 
+5 °C en +35 °C. Houdbaarheid 12 maanden na productiedatum. 
In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en batchnummer op 
verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of 
rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de 
geldende wettelijke voorschriften.

VEILIGHEID

Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van EPISOL 108-BD. 
Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen 
en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of 
overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/
of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde 
werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de 
geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril 
zijn verplicht.

De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven 
er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Alle waardes op deze technische fiche zijn gemiddelde waardes die resulteren uit testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden (20 °C en 50 % RH), 
waardes die nagemeten worden op de werf kunnen een lichte afwijking vertonen vermits de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten buiten onze controle vallen. Geen andere producten 
toevoegen dan deze die aangegeven zijn op de technische documentatie. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 2.0 Date: 4 mei 2021 3:37 p.m.


