
MC-Estrifan IH
Epoxyhars voor het vullen
van estrik- en betonscheuren

Voorbereiding van de ondergrond
De scheuren en holle ruimtes die gevuld moeten
worden, moeten droog en zuiver zijn. Vervuilingen
moeten door opzuigen met een industriële stofzui-
ger of door afblazen met olievrije perslucht verwij-
derd worden. Losse delen aan de scheurranden
moeten verwijderd worden.

Mengen
Zie "Algemene verwerkingsinstructies voor MC-
Estrifan-epoxyharzen”

Opvullen van de scheuren
Het vullen van de scheuren met MC-Estrifan IH
gebeurt door drenking. Verwerking door middel
van injectie is ook mogelijk. Vraag hiervoor ons
advies aan. Afhankelijk van de breedte van de op
te vullen scheur wordt de geroerde hars in de
scheur gegoten en door middel van een kwast
verder verwerkt. Het materiaal dat niet in de
scheur ingedrongen is en het verse harsoppervlak
van de gevulde scheur moeten met vuurgedroogd
kwartszand (korreldikte 0,1 - 0,3 mm) bestrooid
worden, om de hechting van de opvolgingswerk-
zaamheden mogelijk te maken.

Richtlijnen
De verbruikshoeveelheden, verwerkingstijden en
alle technische eigenschappen zijn sterk tempera-
tuur- en objectgebonden. Gelieve de verdere richt-
lijnen van de productfiche “Algemene gebruiks-
richtlijnen voor MC-Estrifanepoxyharzen” na te
leven.

Chemische belasting en lichtinvloed kunnen tot
kleurveranderingen leiden, die echter over het
algemeen de gebruiksgeschiktheid niet aantasten.
Chemisch en mechanisch belaste oppervlakken
zijn onderhevig aan een gebruiksgebonden slijta-
ge.Een regelmatige controle en permanent onder-
houd worden aanbevolen.

Gelieve bij de verwerking en omgang met MC-
Estrifan IH te letten op de richtlijnen op het ver-
pakkingsetiket en het veiligheidsdatablad!

Producteigenschappen

Toepassingsgebieden

• Het eenvoudig vullen van haar- en craqueléscheuren
• Constructief vullen van vloerscheuren, voegen en holle ruimtes in estriken, beton- en

staalbetonconstructies
• Te gebruiken voor scheurbreedtes > 0,2 mm

• Tweecomponentige epoxyhars
• Oplosmiddelvrij
• Lage viscositeit
• Goed penetratievermogen in scheuren en holle ruimtes
• Hoge druk- en treksterkte
• Verhardt ook onder dynamische belasting
• Verhardt ook bij vochtige omstandigheden

Verwerkingsrichtlijnen
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Eigenschap Eenheid Waarde Opmerkingen

Kleur transparant -
helgelig

Basis Epoxyhars

Dichtheid g/cm3 ca. 1,08

Viscositeit mPa·s ca. 310 bij 20 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid

Mengverhouding VD 4 : 1 Basis: verharder

Verwerkingstijd Minuten ca. 40 bij 20 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid

Verwerkingsvoorwaarden °C ≥ + 8 - ≤ + 30 Lucht - en ondergrondtemperatuur

Druksterkte N/mm2 ca. 60 DIN EN ISO 604

Treksterkte N/mm2 ca. 45,7 DIN 53455

Rek tot breuk % ca. 6,1 DIN 53455
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Technische eigenschappen MC-Estrifan IH

Productkenmerken MC-Estrifan IH

Interne controle DIN EN ISO 9001

Vorm Vloeibaar, tweecomponentig

Opslag Vorstvrij bewaren! In gesloten originele verpakkingen bij een droge
opslag tussen + 5 °C en + 25 °C 12 maanden houdbaar.

Leveringsvorm 1 l Verpakkingsset (6 x 1 l per doos)

Gereedschapsreinigingsmiddel Binnen de verwerkingstijd met MC-verdunner EP, in geen geval
water of waterhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

Afvalverwerking Gelieve in het belang van het milieu alle inhoudsresten uit de
verpakking te verwijderen!
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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 06/18. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt.
Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave. 


