S&P Repcem
Egalisatiemortel op basis van PPC-Basis (laat waterdamp door)
(kunststofgemodificeerde profileermortel op basis van één component)
Gebruik
S&P Repcem wordt gebruikt voor het herprofileren van verticale, horizontale (ook
boven het hoofd) kleine of grote plekken waar het beton is losgekomen en die
volledig met fijn plamuur behandeld moeten worden conform ZTVSIB 90. Dit product
kan zowel binnen als buiten worden gebruikt voor het aanbrengen van een laag op
betonnen onderdelen die onder statische of dynamische druk staan.
Beschrijving van het materiaal
kunststofgemodificeerde profileermortel op basis van één component en op basis
van genormeerde bindmiddelen, genormeerde toevoegingen en toegevoegde stoffen
en middelen die de eigenschappen van het product verbeteren.
Werking
S&P Repcem kan zowel manueel als machinaal (procédé voor nat spuiten) verwerkt
worden en vertoont volgende eigenschappen:
• hoge kunststofmodificatie
• zeer goede verbinding door de goede hechting aan de ondergrond
• bestand tegen vorst en strooizout
• beperkte krimp
• in staat tot diffusie van waterdamp
• bestand tegen veroudering
• goede stabiliteit
• onontvlambaar
• goede bescherming tegen carbonatisering
• makkelijk voor te bereiden en makkelijk te verwerken.
Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet proper zijn en moet vrij zijn van losse onderdelen, olie en vet.
De ondergrond moet op voorhand minstens zes uur lang natgemaakt worden tot de
capillaire poriën verzadigd zijn. Vervolgens moet het betonoppervlak drogen tot het
mat en vochtig is. Het water dat op het beton staat, moet met een spons verwijderd
worden, weggezogen worden of weggeblazen worden met perslucht die geen olie
bevat.
De blootgelegde en schoongemaakte versterking moet vooraf behandeld worden met
S&P Resicem, dat bescherming biedt tegen corrosie.
Verwerking
Ongeveer drie kwart van de voorgeschreven hoeveelheid water in een zuiver
recipiënt gieten (bij voorkeur een menger met geforceerde menging). Het toestel
starten en het mengsel van droge mortel zonder klompen door het water mengen. De
resterende hoeveelheid water toevoegen naar gelang de gewenste consistentie van
de mortel.

Hierbij moet men volgende tijden respecteren: twee minuten mengen, twee minuten
wachten en opnieuw 30 seconden mengen.
Als er een dikkere laag moet worden aangebracht, moet het oppervlak op voorhand
behandeld worden met S&P Repcem. De mortel met een truweel, een stalen
gladstrijker of een spuit- en transportinstallatie op de voorbereide ondergrond
aanbrengen. Gladstrijken, het overtollige materiaal verwijderen en aan het oppervlak
structuur geven met gladstrijkers uit kunststof.
Nabehandeling
De verse morteloppervlakken moeten in de eerste dagen beschermd worden tegen
de weersinvloeden zoals zon, wind en vorst en ze moeten minstens vijf dagen lang
vochtig worden gehouden. Als afdekmateriaal zijn folie, natte jutezakken of matten
geschikt.
Voorzorgsmaatregelen
Als er mortel op de huid terechtkomt, moet die onmiddellijk schoongemaakt worden
met zeep en veel water. Als er spatten in de ogen terechtkomen, moet u die
onmiddellijk met veel water spoelen en vervolgens met een oogdouche (verkrijgbaar
in drogisterijen) spoelen. Consulteer onmiddellijk een geneesheer.
Verbruik
ca. 1.8 kg/m² per mm dikte van de laag
Opmerking :
Materiaal dat al begint te binden, mag men niet opnieuw roeren of vloeibaarder
maken door water toe te voegen. Het gereedschap moet onmiddellijk na gebruik
gereinigd worden met water.
Technische gegevens
(De vermelde richtwaarden zijn van toepassing bij een temperatuur van 20°C en bij
een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.)
Vorm
Kleur
Korrelgrootte
Verwerking bij een temperatuur
Voor de verwerking beschikbare tijd
Stevigheid na 8 dagen
Stevigheid van de ondergrond
Opbrengst
Maximale toevoeging van water
Dikte van de laag
Transportklasse
Giftklasse

Vorm waarin het product geleverd wordt

Poeder
Grijs
0 tot 0,6 mm
Van + 5° C en + 35° C
Ongeveer 45 minuten
Druk: 44,7 N/mm² Trek: 11,3 N/mm²
> 1,5 N/mm²
15 l per zak van 25 kg
3,75 l per zak van 25 kg
2 tot 10 mm
Geen ADR
Geen

Zak van 25 kg / Palet van 1050 kg

Opslag
In de originele verpakking bij een temperatuur tussen +5°C en +25° tot 12 maand.

S&P Resin 230 Egalisatiemortel
Epoxymortel bestaande uit drie componenten voor herprofileringsystemen
voor FRP-systemen van S&P
Gebruik
Voor het wegwerken van oneffenheden.
Beschrijving van het materiaal
S&P Resin 230 Egalisatiemortel is een thixotroop, grijs drie-componentenproduct dat
geen oplosmiddelen bevat en dat gemaakt wordt op basis van epoxyhars met een
inerte vulstof op basis van kwartszand.
De eigenschappen van de verse en uitgeharde egalisatiemortel zijn afgestemd op de
specifieke eisen die het FRP-systeem ter versterking van onderdelen van de firma
S&P stelt.
Voordelen
• hechting op een mat-vochtig betonoppervlak
• thixotroop, aanbrengen van dikkere lagen mogelijk
• uitharding met een beperkte krimp
• bevat geen oplosmiddelen
• hoge mechanische stevigheid
• hart ook bij hoge luchtvochtigheid uit
• snelle opbouw van het frp systeem mogelijk, geen restvocht
• verwerkingstijd die aantrekkelijk is vanuit het oogpunt van de verwerking
Voorbereiding van de ondergrond
De voorwaarde voor het nadien aanbrengen van een versterking is een eigen
trekkracht van de dragende ondergrond van minstens 1,0 N/mm² voor Sheets resp.
van 1,5 N/mm² voor CFK-lamellen. De ondergrond moet schoon zijn, er mogen geen
losse onderdelen opliggen en hij moet droog, vetvrij en olievrij zijn. Een zuigende en
poreuze ondergrond moet met S&P Resin Epoxy 50 geïmpregneerd worden. De
ondergrond bevat best niet meer dan 4 % vochtigheid.
Verwerking
De individuele componenten apart mengen. Component B vervolgens grondig onder
component A mengen tot de kleur gelijkmatig grijs is en er geen slierten te zien zijn.
Het gemengde materiaal in een ander recipiënt gieten om vast te stellen of de
componenten overal correct gemengd zijn. Mengen op een laag toerental om zo
weinig mogelijk lucht onder het mengsel te roeren. De component F (vulstof)
toevoegen en bij een laag toerental mengen tot er een homogene mortel ontstaan.
De hoeveelheid vulstof die wordt toegevoegd kan variëren om de consistentie van de
mortel aan de specifieke omstandigheden aan te passen.
De lijm binnen de hiervoor voorziene tijd met een spatel aanbrengen en erop letten
dat de laag de juiste dikte heeft.
Maximale dikte van de laag: 50 mm.
De temperatuur van het te behandelen oppervlak moet minstens 3°C hoger zijn dan
het dauwpunt van dat oppervlak.

Voorzorgsmaatregelen
Als er mortel op de huid terechtkomt, moet die onmiddellijk schoongemaakt worden
met zeep en veel water. Als er spatten in de ogen terechtkomen, moet u die
onmiddellijk met veel water spoelen en vervolgens met een oogdouche (verkrijgbaar
in drogisterijen) spoelen. Consulteer onmiddellijk een geneesheer.
Reiniging
Materiaal dat nog is uitgehard, kan met S&P Cleaner verwijderd worden. Materiaal
dat al is uitgehard, kan alleen nog mechanisch verwijderd worden.
Verbruik
ca. 1,9 kg/m² per mm dikte van de laag
Veiligheidsinstructies
Instructies inzake gevaren, veiligheid en de afvalverwerking vindt u op het Europese
veiligheidsinformatieblad en het etiket op de verpakking.
Technische gegevens
Vorm
Pasta
Vulstof
Kleur
Grijs
Zwart
Grijs
Densiteit
ca. 1,7 g/cm³
ca. 1,7 g/cm³
Bulkgewicht
ca. 1,45 g/cm³
Densiteit
ca. 1,9 g/cm³
Temperatuur
+10°C tot +35°C
verwerking
Mengverhouding
4:1:5
A:B:F
Mengverhouding
4:1:6
A:B:F
Verwerkingstijd bij ca. 60 minuten
+20°C
Buigsterkte
ca. 22 N/mm²
ca. 19 N/mm²
Druksterkte
ca. 34 N/mm²
ca. 73 N/mm²
ca. 19 N/mm²
ca. 32 N/mm²
ca. 56 N/mm²
Treksterkte
> 2 N/mm²

Component A en B
Component F
Component A
Component B
Component F
Component A
Component B
Component F
A + B+ F gemengd

qua gewicht
qua volume
A + B+ F gemengd
1 dag bij +20°C
2 dagen bij +10°C
1 dag bij +20°C
7 dagen bij +20°C
dagen bij +10°C
3 dagen bij +10°C
7 dagen bij +10°C
op beton; drie dagen; 20°C

Vorm waarin het product geleverd wordt
Unit à 30 kg
Opslag
• Component A + B: opslag van +5° C tot +30° C gedurende twaalf maand
• Component F (vulstof): op een droge plaats onbeperkt te bewaren.

