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DUNVLOEIBAAR, KLEURLOOS EPOXY-IMPREGNEERSYSTEEM
VOOR VERSTEVIGING EN VERHARDING VAN HOUT, STEEN,
BETON, …

Toepassing

ARTIPOX FIX maakt betonvloeren en houten elementen volkomen stofvrij. Slecht afgebonden
betonoppervlakken of aangetaste houtstructuren kunnen door een ARTIPOX FIX-behandeling
verhard worden. Beton wordt na een twee-laagse ARTIPOX FIX behandeling meer chemisch
en waterondoorlaatbaar. Ook verticale vlakken van silo’s (voedersilo’s) en opslagplaatsen van
chemische producten kunnen met ARTIPOX FIX chemisch bestendig gemaakt worden.
ARTIPOX FIX kan op aanvraag ook ingekleurd worden.

Productbeschrijving

ARTIPOX FIX is een zeer dunvloeibaar epoxyharssysteem met een zeer hoog
indringingsvermogen.
Samenstelling:
- component A is een zuiver vloeibaar epoxyhars in een mengsel van oplosmiddelen
- component B is een gecombineerde aminoverharder

Karakteristieken en eigenschappen

ARTIPOX FIX is een zuivere epoxyharscombinatie zonder vulstof. Alle componenten zijn
ingesteld om een zo groot mogelijke penetratie in poreuze ondergrond te bekomen. Eens
ingedrongen in bijv. een betonoppervlak gaan de oplosmiddelen zeer snel verdampen. Het
epoxyhars kan dan doorharden en zal niet alleen de poriën stoppen, maar ook als bijkomend
bindmiddel fungeren. Het betonoppervlak wordt dan in zijn bovenste millimeters een soort
epoxymortel. Na ± één uur kan de vloer al belopen worden. Chemische belasting kan enkel na
5 dagen toegelaten worden.

Fysische kenmerken

Kleur geen (honigkleurig)
Soortelijk gewicht 0,94 kg / liter
Potlife na mengen 20°C 4 uur
Droogtijd 1 uur
Brandbaarheid licht ontvlambaar
Doorhardingstijd 6 dagen bij 20°C
Vlampunt (P&M) < 21°C

Mengverhouding

Component A 3 delen
Component B 1 deel

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

De ondergrond moet perfect droog zijn (max. 6% vocht) zuiver en vetvrij. Losliggend stof wordt
zoveel mogelijk verwijderd d.m.v. een stofzuiger. Oude verflagen moeten eerst verwijderd
worden. Component A en component B onmiddellijk voor het gebruik intens met elkaar
vermengen tot uniforme kleur. Het klaargemaakt mengsel blijft ongeveer 4 uur verwerkbaar.
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Werkmethode

Het ARTIPOX FIX mengsel uitgieten op de vloer en met een zachte borstel, of rol  uitstrijken
erop lettend dat een vloeistoflaag op de vloer blijft. Bij snelle indringing de bewerking terstond
herhalen tot er verzadiging optreedt en de vloer niets meer opneemt. Ingeval nadruk ligt op de
chemische bestendigheid moeten er twee lagen worden gezet mits een tussentijd van 1 dag.
Reinigen van het gereedschap met  ARTICLEAN 02.

Waarschuwing

De ideale omgevingstemperatuur bedraagt 15°C. Bij lagere temperatuur dient men met een
langere doorhardingsperiode rekening te houden. De omgevingtemperatuur moet in elk geval
méér dan 5°C bedragen.

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah,
conform de richtlijnen 2001/58/EG. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is
met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de
datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke
aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Verbruik/Dosering

Verbruik op beton ± 300 g/m_
Verbruik op estrich tot 1000 g/m_
Verbruik 2e laag ± 150 g/m_

Verpakking

Voorgedoseerde sets van 5, 10 en 25 l.

Houdbaarheid

1 jaar

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn
gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot
aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de
gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De
aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses
verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw
vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.


