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DisboPOX 415
2K-EP-Mörtel
Reparatiemortel op basis van epoxyhars.
Laagdikte van 0,5 tot 30 mm. Twee componenten (2K)

Materiaal

Voor het plaatselijk repareren van beton- en tegelvloeren.
Voor het egaliseren van oneffen- en ruwe ondergronden.
Voor het repareren van luchtgaatjes, schade aan voegranden en profielen.

Toepassing

■ bestand tegen chemicaliën
■ eenvoudig te verwerken
■ blijft goed staan, zakt niet in
■ mechanisch zwaar te belasten
■ zonder hulpbekisting te verwerken

Eigenschappen

2K-epoxyharsmortel, total solid volgens Deutscher Bauchemie.Materiaalbasis

10 kg metalen verpakking
De verharder is bij de massa ingesloten.

Verpakking

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In originele, gesloten verpakking minimaal 1 jaar te bewaren. Bij opslag met een lager temperatuur
voor gebruik enige tijd bij ca. 20 °C opslaan.

Opslag

■ Soortelijke massa: ca. 1,8 g/cm3

■ Drukvastheid: ca. 70 N/mm2

■ Buig-treksterkte: ca. 30 N/mm2

■ Hechttreksterkte: > 1,5 N/mm2 breuk in beton

Technische eigenschappen

Verwerking

Minerale ondergronden.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen
zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van > 1,5 N/mm², waarbij de laagste waarde niet
lager mag zijn dan 1,0 N/mm².

Ondergronden moeten hun evenwichtsvochtgehalte bereikt hebben:
Beton en cementdekvloer: max. 4 gew.%.

Optrekkend vocht mag op grote oppervlakken niet voor komen. Bij anhydriet- en magnesietvloeren is
een afdichting onder de vloer absoluut noodzakelijk.

Voor overige ondergronden advies inwinnen bij DAW Nederland B.V.

Geschikte ondergronden
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De ondergrond met geschikte methoden zodanig voorbehandelen, bijvoorbeeld door middel van
stofarmstralen met stofafzuiging of fresen, dat voldoende hechting kan worden verkregen.

Voorbereiding van de ondergrond

Verharder (B) toevoegen aan de massa (A) en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 100 toeren)
grondig mengen. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren
(omtoppen). Niet uit geleverde verpakking werken.

Materiaalbereiding

Massa (A) : verharder (B) = 95,3 : 4,7 gew. delenMengverhouding

Afhankelijk van de toepassing met spaan of troffel.Verwerkingsmethode

De voorbehandelde ondergrond poriënvullend voorstrijken met bijv. DisboXID 462. Raadpleeg het
technisch informatieblad 462. De gemengde DisboPOX 415 2K-EP-Mörtel op de nog natte of
met DisboADD 943 Quarzsandmischung afgezande voorstrijklaag aanbrengen en met de spaan
verdichten.
Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kan de reparatie met de spaan glad of met een
kunststofspaan ruw worden afgestreken. Diepe reparaties in lagen opbouwen. 

Opbouw van het verfsysteem

Reparatiemortel

DisboPOX 415 2K-EP-Mörtel ca. 1,8 kg/mm/m2

Luchtgaatjes, 5 cm radius

DisboPOX 415 2K-EP-Mörtel ca. 1 kg/m

Verbruik

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 30 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’.

Verwerkingstijd

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond
moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Verwerkingsomstandigheden

Na ca. 14 uur bij 20 °C kan de reparatie wordenovergeschilderd.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Wachttijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 3 dagen mechanisch te belasten en na 7 dagen
volledig uitgehard. Bij lagere temperaturen is de droogtijd beduidend langer.
Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het aangebrachte materiaal tegen vocht beschermen om
oppervlakteverstoringen en hechtingsproblemen te voorkomen.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Droogtijd

Direct na gebruik en bij langere pauze met DisboADD 419 Verdünner/Reiniger.Reinigen gereedschap

Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Massa (A)
Reactieproduct, bevat: Bisfenol-A-Epichloorhydrinehars met een gemiddeld moleculairgewicht ≤ 700,
Bisfenol-F-Epoxyharsz MG <700, Oxiran, Monoderivate.

Verharder (B)
Bevat: Benzylalcohol, 4,4'-Methylenbis(cyclohexylamine), Polymer uit Formaldehyde met
Aminobenzol, hydriert, 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l. Dit product bevat < 23 g/l VOS.EU-grenswaarde VOS
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DIS-415-012964

EN 13813:2002

Kunstharsmortel/-coating voor toepassing binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Brandgedrag Efl

Afgifte corrosieve
bestanddelen SR

Waterdampdoorlaat-
baarheid NPD

Slijtvastheid ≤ AR1

Hechttreksterkte ≥ B1,5

Slagvastheid ≥ IR4

CE-markering

EN 13813
De Europese norm EN 13813 beschrijft de eisen die intern worden gesteld aan vloermortel voor het
leggen van vloeren. Ter ondersteuning van de doelstelling om een  prestatiegerelateerde norm te
bereiken, refereert deze norm voor zover praktisch mogelijk, alleen aan de producteigenschappen en
niet aan de fabricagemethode, tenzij dit in de beschrijving van productkarakteristieken niet anders kan.

Producten die onder deze norm vallen zijn voorzien van een CE-kenmerk. Het kenmerk staat op de
verpakking. De prestatieverklaring staat op internet en kan onder www.dawnederland.nl worden
gedownload.

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Technisch advies

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Servicecentrum
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