S&P Resicem
Lamineerhars (laat waterdamp door)

Gebruik
S&P Resicem wordt gebruikt als lamineerhars voor de volgende S&P Sheetsystemen:
S&P C-Sheet 240
alle S&P G-Sheets
S&P A-Sheet 120
Dankzij de goede bevochtigbaarheid en de vormvastheid kunnen alle S&P FRP
systemen machinaal verwerkt worden. S&P Resicem is ook geschikt als
corrosiebescherming voor de aanwezige binnenwapening.
Beschrijving van het materiaal
Epoxyhars met drie componenten en zonder oplosmiddelen en met een
geformuleerde amino-hardingsmiddel. Dit product is verrijkt met speciale elementen,
bijkomende vulstoffen en toevoegingen.
Werking
S&P Resicem is in uitgeharde toestand bestand tegen logen, verdunde zuren,
zoutoplossingen, minerale olie en alifatische koolwaterstoffen. S&P Resicem is
temperatuurbestendig, zowel tegen aanhoudende als schommelende temperaturen,
tussen -30° C en + 80° C, voor zover het een droge belasting betreft en tot + 50° C
als het om een vochtige belasting gaat.
Voorbereiding van de ondergrond
Cementgebonden oppervlakken met tot 10 - 12 % restwatergehalte, moeten zuiver,
vrij van losse delen, olie en vet zijn.
Verwerking
S&P Resicem wordt in een juiste mengverhouding geleverd. De
verhardingscomponent wordt in het hars gegoten. Het mengen van beide
componenten gebeurt bij voorkeur met een langzaam draaiend roerwerk.
Vervolgens wordt het poeder (component III) toegevoegd. Nogmaals goed roeren en
de zijkanten en de bodem voldoende doorroeren, zodat alle componenten ook
verticaal gelijkmatig verdeeld worden.
Het mengsel moet door het roeren gehomogeniseerd worden d.w.z. sliertvrij zijn.
Voor een goede mengeling bedraagt de temperatuur van de componenten bij
voorkeur tussen 15° - 20° C. Bij hogere temperaturen wordt de verwerkingstijd
aanmerkelijk ingekort.
Voorzorgsmaatregelen
S&P Resicem is na het uitharden fysiologisch onschadelijk. De verharder (comp. II)
is corrosief. Er moet op gelet worden dat de huid niet met het hars (comp. I) noch
met de verharder (comp. II) in contact komt. Het is aanbevolen bij de verwerking
rubberen handschoenen te dragen. Spatten op de huid dadelijk en overvloedig met
zeep en veel water wegwassen. Bij spatten in de ogen, dadelijk met veel water
spoelen en met een oogdouche (verkrijgbaar in de apotheek) naspoelen. Dadelijk
een arts raadplegen.

Reinigen van het gereedschap
Alle gereedschap moet bij een werkonderbreking van meer dan 30 minuten met S&P
Cleaner grondig en zorgvuldig gereinigd worden.
Veiligheidinstructies
Instructies inzake gevaren, veiligheid en de afvalverwerking vindt u op het Europese
veiligheidsinformatieblad en het etiket op de verpakking.
Technische gegevens
(De vermelde richtwaarden zijn van toepassing bij een temperatuur van 20°C en bij
een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.)
Densiteit
Uitzetting door warmte
Mengverhouding
Temperatuur verwerking
Verwerkingstijd

Stofdroog na
Volledig uitgehard na
Trekkracht na
Elasticiteitsmodulus
Bestand tegen vorst / zout
Treksterkte op beton
Hechting op staal
Hechting op FRP-systemen
µ H20 na

Categorie gif
Categorie gif
Categorie gif
Verpakkingsgroep / UN-nr

1,36 kg/l
< 50 x 10-6 m/m° K
4 kg hars + 2 kg hardingsmiddel + 4 kg poeder =
10 kg
+8°C tot +35°C
+10°C
+20°C
+30°C

3 uur
50 minuten
35 minuten
4 uur
7 dagen
7 dagen
> 20 Mpa
+20°C
> 5.000 N/mm²
hoog
Beton breekt
> 12 N/mm²
> 12 N/mm²
10 dagen
16.000
21 dagen
6.400
35 dagen
ca. 5.200
Naarmate de tijd verstrijkt, wordt een toestand bereikt waarbij de
waterdamp wordt doorgelaten.
Component I
9
Component II
8
Component III
vrij
Component I
III/ 3082
Component II
III/ 2735

Levervorm
Eenheden van 10 kg of container à 1.000 liter
Opslag
In de originele verpakking bij een temperatuur tussen +10°C en +25° gedurende
minstens 24 maand.

S&P Resin Epoxy 55 / S&P Resin Epoxy 50
Lamineerhars
Gebruik
S&P Resin Epoxy 55/50 wordt gebruikt als lamineerhars voor volgende Sheetsystemen van S&P:
S&P C-Sheet
S&P G-Sheet
S&P A-Sheet
Door hun goede bevochtigbaarheid en door hun duurzaamheid zijn de FRPsystemen tot 400 g/m² te lamineren. Sheets met een gewicht van 400 tot 800 g/m²
worden vooraf met S&P Resin Epoxy 55/50 geïmpregneerd (machinaal) en nat
aangebracht.
Beschrijving van het materiaal
Kleurloos epoxyhars met twee componenten, zonder oplosmiddelen en met een
geformuleerde amino-hardingsmiddel
Werking
S&P Resin Epoxy 55/50 is in uitgeharde toestand bestand tegen loog, verdunde
zuren, zoutoplossingen, minerale olie en alifatische koolwaterstoffen. Het product is
bestand tegen diverse weersomstandigheden en verkleurt nagenoeg niet. Het
product
is
bestand
tegen
volgende
permanente
temperaturen
en
temperatuurschommelingen: bij een belasting in droge toestand gaat dit bereik van 30°C tot +80°C, bij een belasting in natte toestand gaat dit bereik tot +40°C.
Verwerking
S&P Resin Epoxy 55/50 is bij levering in de juiste verhouding gemengd. De
component die het geheel doet uitharden (component II) moet in het hars
(component I) gegoten worden. Hierbij moet men erop letten dat het hardingsmiddel
volledig uit de verpakking loopt. Het mengen van beide componenten gebeurt bij
voorkeur met een langzaam draaiende boormachine met roerder. Vervolgens wordt
het poeder (component III) toegevoegd. Er moet vervolgens opnieuw zeer grondig
gemengd worden, waarbij men ook de zijkanten en de bodem van het recipiënt niet
mag vergeten zodat alle componenten ook verticaal gelijkmatig zijn verdeeld. Door
het roeren moet een homogeen mengsel zonder slierten ontstaan. Ideale condities
tijdens het mengen de componenten zal zijn als de temperatuur ligt tussen de 15° tot
20°C. Als de temperatuur hoger ligt, is de voor de verwerking beschikbare tijd
duidelijk korter.
S&P Resin Epoxy 55/50 moet na het aanbrengen ongeveer zes tot acht uur
beschermd worden tegen indringing van vocht. Als het product in die tijd toch in
contact komt met vocht, zal het oppervlak wit verkleuren en kleverig worden terwijl de
harsen die zich onder die laag bevinden, volledig uitharden. De witte verkleuring
resp. het kleven zullen de hechting van een daaropvolgende laag verminderen.
Voorzorgsmaatregelen
S&P Resin Epoxy 55/50 is na het uitharden fysiologisch gezien onschuldig. Het
hardingsmiddel (component II) is een bijtend product. Het is absoluut noodzakelijk
om elk contact van de huid met het hars (component I) of met het hardingsmiddel
(component II) te vermijden. Daarom adviseren wij om tijdens de werken rubberen

handschoenen te dragen. Als er spatten op de huid terechtkomen, moet de huid
onmiddellijk met zeep en veel water gereinigd worden. Als er spatten in de ogen
terechtkomen, moeten deze onmiddellijk met veel water worden weggespoeld en
nadien met een oogdouche (verkrijgbaar in drogisterijen) worden gespoeld.
Raadpleeg onmiddellijk een geneesheer.
Schoonmaken van het gereedschap
Alle gereedschapen moet, als het werk meer dan vijftien minuten lang wordt
onderbroken, grondig schoongemaakt en uitgewassen worden met S&P Cleaner.
Veiligheidinstructies
Instructies inzake gevaren, veiligheid en de afvalverwerking vindt u op het Europese
veiligheidsinformatieblad en het etiket op de verpakking.
Technische gegevens
(De vermelde richtwaarden zijn van toepassing bij een temperatuur van 20°C en bij
een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.)
Densiteit
Mengverhouding
Uitzetting door warmte
Glastemperatuur
Temperatuur verwerking
Verwerkingstijd bij

Stofdroog na
Volledig uitgehard na
Trekkracht na
Maximale breukbelasting
Treksterkte op beton
Hechting op staal/FRP
Categorie gif
Categorie gif
Verpakkingsgroep / UN-nr

1,11 kg/l
2 : 1 (verhouding hars tot hardingsmiddel)
70 x 10-6 m/m° K
48°C
+8°C tot +35°C
+10°C
+20°C
+30°C

7 dagen

Component I
Component II
Component I
Component II

3 uur
45 minuten
30 minuten
4 uur
7 dagen
35 Mpa
8 tot 10 %
Beton breekt
> 15 N/mm²
9
8
III/ 3082
III/ 2735

Levervorm
Eenheden van 6 kg of container à 1.000 liter
Opslag
In de originele verpakking bij een temperatuur tussen +5°C en +25° gedurende 12
maand.

