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EPOXY REPAIR STICK
2-COMPONENTEN EPOXY STICK

PRODUCTOMSCHRIJVING
2-Componenten epoxy kneedmassa voor permanente reparaties
en restauraties van vrijwel alle materialen.

TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor het repareren en het dichten van lekken, gaten
en scheuren in o.a. leidingen, radiatoren, boilers, afvoeren,
luchtkanalen, dakgoten en opslagtanks. Hecht o.a. op metaal,
staal, koper, aluminium, ijzer, zink, PVC, hout, kunststoffen,
keramiek, tegels, aardewerk en beton.
Niet geschikt voor polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), PTFE
en bitumen.

EIGENSCHAPPEN
· Zeer snelle uitharding 
· Gemakkelijk te verwerken zonder gereedschap 
· Krimpvrij 
· Hecht ook op vochtige ondergronden 
· Kan binnen en buiten gebruikt worden 
· Slijpen, boren, zagen mogelijk na uitharding 
· Overschilderbaar 
· Chemicaliënbestendig 
· Waterbestendig

VOORBEREIDING
Verwerkingsomstandigheden:  Uitsluitend verwerken bij
temperaturen tussen +15°C en +25°C.
Persoonlijke bescherming:  Draag handschoenen.
Eisen oppervlakken:    De ondergrond moet goed schoon en vetvrij
zijn.
Voorbehandeling oppervlakken:  Gladde ondergronden opschuren.

VERWERKING
Gebruiksaanwijzing: 
Benodigde hoeveelheid afsnijden en folie terugplaatsen. Zeer
goed (minimaal 1 minuut!) kneden tot een homogene grijze
massa. Binnen 2 minuten na het kneden verwerken. Product
stevig aandrukken totdat uitharding merkbaar is. Overtollig
product met een vochtig (plamuur)mes verwijderen. Binnen 5-10
minuten is uitharding merkbaar. Na volledige uitharding (30
minuten) is boren, zagen, schuren en overschilderen mogelijk.
Na gebruik handen direct goed wassen met water en zeep.
Aandachtspunten:  Vingerafdrukken kunnen voor uitharding
worden verwijderd door te wrijven met water of met een
vochtige doek.

OPSLAGCONDITIES
Minimaal 24 maanden.
Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.
Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij
een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden
waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het
gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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