
Epoxy injectiesysteem met lage viscositeit voor de structurele reparatie van 
scheuren in beton en metselwerk (platen, balken, pijlers, ...)

Applicatie met een 1 component injectiepomp.

- Structurele injectie van scheuren in beton en metselwerk (balken,
pijlers, platen, …)
- Verankering van draadstangen in beton en baksteen structuren
- Het verlijmen van structuren door epoxy-injectie om de mechani-
sche sterkte over te dragen.
EPOXINJECT is een zuiver systeem, bestaande uit een zuiver hars 
en een verharder; geen solvents.

- Lage viscositeit
- Hoog penetratievermogen
- Zeer goede hechting aan beton, hout, metaal, … (betonbreuken)
- Hoge mechanische eigenschappen

De vooraf gedoseerde componenten A en B met elkaar mengen. Dit 
mengsel in de scheur injecteren met een 1 component injectiepomp 
(manueel of elektrisch). Injecteer zolang als nodig is om zeker te zijn 
dat de barst volledig gevuld is met de hars. Hou rekening met het 
pot-life.
Opmerking: enkel injecteren in droge scheuren (max. 5% water)

Toepassingen

EPOXINJECT 145 LV
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A-component: geel-transparante vloeistof
B-component: gele vloeistof

Pot life (20°C): +- 45 minuten
Mengverhouding: A-component 5 kg

B-component 5 kg
Treksterkte:   45 N/mm2
Rek bij breuk: 10%
Druksterkte:   80 N/mm2
Buigsterkte:   65 N /mm2
Densiteit:   1,00 g/cm³
Viscositeit:   +- 120-150 m.Pas

Vooraf gedoseerde sets van 10 kg

A-component 5 kg
B-component 5 kg

1 jaar in de originele verpakking. Droog en koel bewaren.

Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
Voorkom contact met de huid en de ogen.
Draag beschermende kleding, bril en handschoenen.
Zie veiligheidsblad (MSDS) voor meer gegevens.

Alle informatie wordt verschaft te goeder trouw en zonder garantie. De toepassing en het gebruik van deze materialen liggen buiten 
onze controle. Deze vallen derhalve onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. LDS Construct nv is niet verantwoor-
delijk voor schade veroorzaakt door een onjuiste toepassing of gebruik en onze verantwoordelijk is beperkt tot de waarde van de 
goederen. Deze producten worden vervaardigd binnen het kader van een kwaliteitsmanagementsysteem. (13 april 2016).
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