TEKNISK DATABLAD

2-KOMPONENT MULTIFUNKTIONELT REPARATIONSMØRTEL
Primer er unødvendig.
Til såvel horisontale som vertikale reparationer.
Ekstremt god klæbeevne på træ, sten, beton, natursten, metal,...
Hærder i ubegrænset tykkelse uden krympning.
Resistent over for vand, kemikalier og frost.
Forskalling behøves ikke.
Kan bores, saves og skæres.
3 x stærkere end beton.

Tekniske info

Produkt [MUX]
Karakteristika

• Sammensætning: glasperler og kvartsgranulat
badet i højkvalitets-epoxy-harpiks.
• Opløsningsmiddel: intet.
• Hærdning: ingen krympning.
• Procentdel af faststof: 100 %.
• Klæbning: vedhæftningen er ekstremt god til de
fleste byggematerialer, f.eks. til sten, beton,
natursten, træ, metal,...
• Ingen klæbning: til de fleste syntetiske materialer.
• Max. hærdetykkelse: ubegrænset.
• Kemisk resistens: organiske syrer, olier, fedt,
brændstoffer, syrer, gødning, urin, vand (fersk +
salt), havluft,...
• Klorinresistens: -30°C til +60°C permanent;
• midlertidigt: +90°C.
• Kan males : med de mest almindelige former for
lak og maling.
• Arbejdstid ved 16°C: +/- 50 minutter.
• Forbrug: 1.7 a 2 kg/m² med en lagtykkelse på 1
mm.
• Total hærdetid ved 16°C: kan betrædes efter 24
timer; mekanisk belastbar efter 72 timer; kemisk
resistent efter 7 dage; høje temperaturer
reducerer hærdetiden, og lave temperaturer
medfører længere hærdetid.

Multipox er en professionel 2-komponent epoxymørtel, som er nem
at håndtere og forme. Multipox hærder i ubegrænset tykkelse uden
krympning.
Multipox kan anvendes såvel inden- som udendørs.
Multipox kan endda påføres vertikalt op til +/- 4 cm i et lag.
Multipox er slagfast, kemisk resistent og har et støvfrit toplag med en
høj holdbarhed.
Anvendelsesomrader
•
•
•
•
•
•
•
•
•

til opfyldning af store revner og andre gulvskader
syreresistent reparationsmørtel til industrielle gulvfliser
til fastgøring af løsnede sten
forankring af jern i beton, portskinner,...
reparation af ødelagte vægrosetter
overliggende reparationer af lofter
profilering af lister, dekorationsrammer,...
til at skabe hygiejniske fodpaneler, selv hule forme
reparation af urinreservoirer, udledningsbassiner, kvægavl
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Epoxier og coatings

Multipox

Emballage
Multipox - lille dåse 3kg

602730375

Anvendelse
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Epoxier og coatings

• Farve: grå.
• Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
• Sikkerhedsforanstaltninger: se
sikkerhedsdatabladet.

