
Konudur Robopox 10
Epoxyharsmortel voor de sanering van niet begaanbare
riolen met robottechniek

Ondergrondvoorbereiding
Zie merkblad „Algemene verwerkingsrichtlijnen
voor robotergestützte Kanalsanierung”. De onder-
grond kan / mag droog, matvochtig of vochtig 
(volgens de DAfStb-Richtlijn, bescherming en
reparatie van betonbouwdelen, uitgave Oktober
2001, deel 2 punt 2.3.5 „vochtigheid van het
beton”) zijn. Staand water moet worden vermeden.

Mengen
Konudur Robopox 10 bestaat uit een basis-
(comp. A) en een verhardingscomponent 
(comp. B), die in op elkaar afgestemde verpakkin-
gen worden geleverd. Beide componenten moeten
zorgvuldig met een langzaamlopende dubbelroer-
menger (200 - 400 U/min) homogeen met elkaar
worden gemengd, totdat er een egale kleur ont-
staat. De verpakking dient volledig te worden
geleegd zodat de mengverhoudingen exact 
kloppen en er geen gevaarlijke stoffen in het
milieu terecht komen. Handmatig mengen of 
deelmengen is niet toegestaan.

Verwerking (Robot)
Voor de verwerking van Konudur Robopox 10 
worden speciale bekistingstechnieken / -robots
gebruikt. Nadat alle contactoppervlakken zorgvul-
dig zijn voorbereid en de constructie is afgesloten,
kunnen de bekistingsmanchet en - ballon worden
geïnstalleerd. Vervolgens wordt het aangemengde

Konudur Robopox 10 via de systeemvulpijpen met
een minimale druk van ≥ 2,5 bar aangebracht. De
injecteerdruk is objectafhankelijk en kan desge-
wenst in overeenstemming met de belastbaarheid
van de robot worden aangepast. Het beschadigde
oppervlak moet volledig zijn opgevuld resp. de 
buisaftakking / toevoer moet zijn gerepareerd.

Verwerking (Spachtelen)
Wordt Konudur Robopox 10 als spachtelhars
gebruikt, dan kan er tot max. 1 % (GD) 
MC-Stelmiddel TX 19 (zie hiervoor TM) aan wor-
den toegevoegd. De beschadigde plek kan dan
met een geschikte spaan of troffel met Konudur
Robopox 10 (incl. MC-Stelmiddel TX 19) worden
hersteld. Het vers aangebrachte materiaal dient
nadat deze is aangebracht en voor het einde van
de verwerkingstijd te worden gladgestreken en
verdicht.

Gereedschapsreiniging
Binnen de verwerkingstijd kunnen restanten van
de epoxyharsmortel met MC-reinigingsmiddel U
worden verwijderd. Aan- of uitgereageerd mate-
riaal kan men enkel mechanisch verwijderen.

Veiligheidsaanwijzingen
Let u op de gevarenaanduidingen en veiligheid-
saanbevelingen op de etiketten en de veiligheid-
sinformatiebladen. GISCODE: RE1

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Sanering en naadloos aansluiten van toevoeren / buisaftakkingen van beton en keramisch materiaal
in riolen met behulp van PE-bekistingstechniek

• Reprofilering van schades en scheuren in afvalwaterconstructies
• Afdichten en afsluiten van ondichte moffen
• REACH-beoordeelde blootstellingsscenario's: Inhalatie periodiek, verwerking

• Standvast, machinaal verwerkbare twee-componenten epoxyharsmortel
• Zeer chemicaliënbestendig
• Hechting op droge, matvochtige en vochtige minerale ondergronden
• Goede hechting op GFK-lamellen
• Uitharding ook onder water
• Visueel herkenbaar door een passende bekisting
• Goede mechanische eigenschappen na uitharding
• Algemene goedkeuring bouwtoezicht

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen

Mengverhouding massadelen / 2 : 1 stam : harder
stam : harder (comp. A : comp. B)

Dichtheid (mengsel) kg/l 1,76

Verwerkingstijd (bij voorverwarmen min ca. 20
van de hars tot + 40 °C)

Verbruik** kg/m2/mm ca. 1,76

Uithardingstijd bij 2,8 l reactiehars h ca. 3 - 5 afhankelijk van de 
(bij voorverwarmen van de hars tot hoeveelheid hars
+ 40 °C) en de omgevingstemperatuur

Verwerkingsvoorwaarden °C +   8 tot + 30 Lucht- / ondergrondtemperatuur
+ 15 tot + 40 Materiaaltemperatuur

Hechtsterkte op beton N/mm2 ≥ 3,2 conform DIN EN 1542
(nat)*** (betonbreuk)

Druksterkte*** N/mm2 ≥ 80 conform DIN EN ISO 604

Elasticiteitsmodule*** N/mm2 ≥ 7.000 conform DIN EN ISO 604
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Technische eigenschappen Konudur Robopox 10

Productkenmerken Konudur Robopox 10

Kleur Stam: grijs / harder: zwart / mengsel: grijs

Levering Verpakking à 2,8 l
4 x 2,8 l verpakking in een doos

Gereedschaps- MC-Reinigingsmiddel U
reinigingsmiddel

Opslag De ongeopende originele verpakking is in een droge omgeving bij
temperaturen tussen + 8 °C en + 20 °C ten minste één jaar houdbaar.
Dit geldt ook voor het transport.

Verpakkingsafvalverwerking De verpakking volledig leegmaken. Raadpleeg hiervoor ons informatie-
blad voor verpakkingsvoorschriften „Het MC-afvalverwerkingsconcept
voor leeggemaakte transport- en verkoopsverpakkingen“. Dit sturen wij u 
op aanvraag graag toe.

* Alle technische waarden werden, tenzij anders aangegeven, bij + 23 °C en 50 % relatieve 
luchtvochtigheid vastgesteld.

** Verbruikshoeveelheden zijn objectspecifiek en afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond als 
ook van de opslag-, verwerkings- en ondergrondtemperatuur. Voor het bepalen van de object-
specifieke verbruikshoeveelheden worden vooronderzoeken aanbevolen.

*** De aangegeven waarden zijn onder laboratoriumcondities vastgesteld.

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend.
Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropge-
steld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze
medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De
algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd. 

Uitgave 07/16. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 

MC-Bouwchemie Müller GmbH & Co. KG • Het Eek 9b • 4004 LM Tiel • Nederland
Tel. +31-(0)344- 633700 • Fax: +31 (0) 344-633410 • info@mc-bouwchemie.com • www.mc-bouwchemie.nl


