
MC-BetoSolid SX (voorheen SX 481 E)
Betonlijm voor bouwdoeleinden

Ondergrondvoorbereiding 
De ondergrond dient schoon, droog, vast, draag-
krachtig en vrij van alle losmakende stoffen (zoals 
b.v. oliën, vetten enz.) te zijn.

Onderzoeken van de ondergrond
Voor iedere verlijming met MC-BetoSolid SX is een 
test van de ondergrond noodzakelijk. De treksterk-
te van de voorbereidende ondergrond moet 
minimaal 1,5 N/mm² zijn. De oppervlakken moeten 
een vochtgehalte van minder als 4 % hebben.
Mengen
Voor de verwerking dienen de basis- en verhar-
dingscomponent van de MC-BetoSolid SX, die in 
op elkaar afgestemde verpakkingen worden 
geleverd, zorgvuldig met een langzaamlopende 
dubbelroermenger (ca. 300 - 400 U/min) te worden 
gemengd. Voor het mengen wordt een ankermixer 
aanbevolen. De component B wordt aan de 
component A toegevoegd. Daarbij moet men erop 
toezien, dat de componenten volledig uitlopen en 
aan de randen van het blik een volledige 
vermenging van de componenten wordt bereikt. 
Het mengen kan worden beëindigd wanneer men 
een homogeen mengsel heeft. Na het mengen, het 
materiaal overgieten in een schone emmer en 
nogmaals goed doormengen.

Verwerking
MC-BetoSolid SX wordt met een troffel / spaan op 
beide zijden van de te verlijmen bouwdelen aange-
bracht. Hierbij wordt de lijm in een dunne laag op 
het ene bouwdeel en in een dikke laag op het 
andere bouwdeel aangebracht. Afstandhouders 
zijn vereist.
Reiniging
Bij iedere arbeidsonderbreking dient al het gereed-
schap direct met een oplosmiddelhoudend reini-
gingsmiddel (b.v. MC-Verdunning EP) worden 
schoongemaakt.
Aanwijzingen
De verbruikshoeveelheden, verwerkingstijden en 
alle technische eigenschappen zijn sterk tempera-
tuur en object-afhankelijk. Bij lage temperaturen 
dient in principe met een vertraagde reactie reke-
ning te worden gehouden, d.w.z. verwerkings- en 
uithardingstijd verlengen zich ten opzichte van een 
normaal klimaat. Bij hoge temperaturen wordt het 
uithardingsproces versneld, waardoor de aange-
geven tijden beduidend verkorten.
Chemische belasting en lichtinvloeden kunnen tot 
kleurveranderingen leiden, die normaal de 
gebruiksgeschiktheid niet aantasten. Chemisch en 
mechanisch belaste oppervlakken zijn onderhevig 
aan een gebruiksgebonden slijtage.

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Lijm voor bouwdoeleinden conform DIN EN 1504-4 voor het toepassingsgebied
"Constructieve versterking" - gelijmde mortel of beton voor principe 4, procedure 4.4

• Voor het verlijmen van betonbouwdelen als ook van natuursteen, staal-, kunststof- (soms een primer
noodzakelijk!), hout- en keramische bouwdelen

• Voor het uitvlakken van betonschades en oneffenheden
• Voor het vullen van holle ruimtes en het egaliseren van betonnen oppervlakken
• Herstellen van voegen

• Twee-componenten betonlijm met hoge mechanische sterkte
• Hoge kleefkracht; standvast
• Waterdicht, lage krimp
• Dooizoutbestendig conform DIN EN 13687-1
• Slagregenbestendig conform DIN EN 13687-2
• Bestand tegen temperatuurveranderingen (50 Cycli, - 25 °C tot + 55 °C)
• Goede mechanische weerstand
• Oplosmiddelvrij 
• Gecertificeerd conform DIN EN 1504-2
• Gecertificeerd als „Lijm voor bouwdoeleinden“ conform DIN EN 1504-4 

Verwerkingsrichtlijnen
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Kenmerk Eenheid Waarde* Opmerkingen
Mengverhouding (A : B) 100 : 9,1 basis : verharding

Dichtheid g/cm3 1,6 -

Laagdikte mm ca. 5 - 30 één laag

Verbruik kg/m2 ca. 1,6 per mm laagdikte

Verwerkingstijd minuten 45

Begaanbaar / overlaagbaar uur 6 / 12 - 24

Korrelgrootte mm 0,5

Buig-, treksterkte / N/mm2 25/40 na 1 dag
drukvastheid 30/45 na 7 dagen, uitgehard 

Hechtsterkte N/mm2 > 2,5 na 7 dagen, conform DIN EN 1542

Treksterkte (beton) N/mm2 ca. 5,5 na 7 dagen

Afschuifsterkte N/mm2 ca. 16 conform EN 12615

Dynamische E-Module N/mm2 5.200 na 28 dagen

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ +8 - ≤ +35 Lucht-, materiaal- en
ondergrondtemperatuur

Glasovergangstemperatuur °C 53,9 conform DIN EN 12614

Totale krimp % 0,03 conform DIN EN 12617-3

Dooizoutbestendigheid - ja conform DIN EN 13687-1

�

Technische eigenschappen MC-BetoSolid SX

Productkenmerken SX 481 E

Interne controle DIN EN ISO 9001

Kleur betongrijs

Vorm vloeibaar, pasta, twee-componenten

Leveringsvorm 2,5 kg emmer; 1 pallet (54 emmers à 2,5 kg)
5 kg emmer; 1 pallet (54 emmers à 5 kg)
10 kg emmer; 1 pallet (33 emmers à 10 kg)
component A en B in op elkaar afgestemde mengverhouding

Opslag In originele gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar.
Droog en vorstvrij bewaren!

Verpakkingsafvalverwijdering Gelieve in het belang van ons milieu, de verpakking volledig leegmaken!
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* Alle technische waarden zijn laboratoriumwaarden en zijn bij 23 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid
vastgesteld.

Veiligheidsaanwijzingen
Let u op de gevarenaanduidingen en de richtlijnen op de etiketten en de veiligheidsbladen.
Watergevarenklasse: WGK 2; GISCODE: RE1

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 09/19. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 
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