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stelsel. Het reparatiesysteem is getest bij

het Duitse Instituut voor Bouwtechniek

(DIBt-Zulassung Nr. Z-42.3-393).

Vo o rdelen van het systeem

Door de hydrofiele instelling van de PM

Grip heeft het materiaal een goede

hechting op vochtige ondergronden. PM

Grip kenmerkt zich  enerzijds door een

lange verwerkingstijd en anderzijds een

korte uithardingstijd. PM Grip kan het

hele jaar door toegepast worden, waarbij

zowel bij hoge als bij lage temperaturen,

een gelijkmatige en hoge eindkwaliteit

van het uitgeharde product gerealiseerd

wordt. Binnen 1 uur na het aanbrengen

van de PM Grip is 90% van de eind-

sterkte gerealiseerd. Dit houdt in dat

eventuele freeswerkzaamheden direct na

het aanbrengen van het systeem uitge-

voerd moeten worden.

De zeer snelle uithardingstijd maken het

mogelijk dat de gesaneerde delen van

het rioleringsysteem weer snel in

gebruik genomen kunnen worden.

De gladde overgang tussen het uitge-

harde materiaal en de rioolbuis realiseert

een stromingsprofiel met weinig weer-

stand.

Ve r w e r k i n g

De ondergrond moet zodanig voorbe-

handeld worden dat deze schoon en

stevig is. Tevens mogen er geen substan-

ties of lagen achterblijven die een

verstorende factor op de hechting

kunnen hebben. 

PM Grip is een materiaal dat zich

eenvoudig laat verwerken. De mengver-

houding van beide componenten is

zodanig dat het nagenoeg uitgesloten is

dat hierdoor verwerkingsfouten

ontstaan. De te gebruiken hars/harder

verhouding is afhankelijk van de omge-

vings- en de constructietemperatuur.

In de tabel is een overzicht gegeven van

de hoeveelheid harder die toegevoegd

moet worden bij bepaalde temperaturen

om een verwerkingstijd van ± 15 – 30

minuten van het mengsel te realiseren.

De harder/katalysator (poedervormige

component) moet m.b.v. een langzaam

lopende menger gedurende 2 minuten

Toepassingsgebieden en materiaaleigenschappen

Grouttech PM Grip is een 2-componenten reparatie- en renovatiehars,

op basis van een methylmetacrylaat. Grouttech PM Grip is, in combina-

tie met de zogenaamde kous (= chemise courte), specifiek ontwikkeld

voor het plaatselijk repareren en renoveren van rioleringen. Wanneer de

Grouttech PM Grip wordt toegepast hoeft het rioleringstelsel niet

ontgraven te worden, omdat de reparatie van binnen uit uitgevoerd

wordt. In veel stedelijke gebieden is het onmogelijk om het riolering-

stelsel te ontgraven voor het uitvoeren van reparaties. Om deze reden is

Grouttech PM Grip, in combinatie met het applicatiesysteem een abso-

luut noodzakelijke methode voor het realiseren van plaatselijke repara-

ties.

De methode waarbij het rioleringstelsel van binnen uit gerepareerd

wordt, heeft zich in de praktijk bewezen en is uitermate betrouwbaar.

Tevens kunnen met deze manier van reparatie tegen lage kosten lekka-

ges gedicht worden, alsook scheuren en afgebroken scherven weer

dichtgezet worden.

De Grouttech PM Grip in combinatie met de korte kousen kan bijvoor-

beeld toegepast worden voor het saneren van de onderstaande schades:

• Langsscheuren

• Radiaalscheuren

• Scherfvorming

• Gaten

• Lekkende rioolbuisverbindingen

De lengte die gesaneerd/gerepareerd kan worden varieert tussen de 0,5

en 2,5 meter.

Grouttech PM Grip is toe te passen op de ondergronden die bestaan uit

geglazuurde stenen, beton, vezelcement, gietijzer, PVC-buizen, etc.

Het systeem, opgebouwd uit de korte kous met de Grouttech PM Grip is

continue te belasten met rioolwater tot een temperatuur van 65°C. Een

kortdurende belasting is mogelijk tot 80°C.

Grouttech PM Grip is uitermate goed bestand tegen veroudering.

Type materiaal

• Eenvoudig te verwerken

• Toegelaten volgens de Duitse regelgeving

• Kan het hele jaar door aangebracht worden

• Na 1 uur 90% sterkte bereikt

• Thermisch te belasten

• Hoge chemische bestandheid

S y s t e e m o m s c h r i j v i n g

Het reparatiesysteem bestaat uit de combinatie van een glasweefsel, de

zogenaamde kous, met de PM Grip. De PM Grip is het hoogwaardige hars,

waarmee het glasweefsel is de riolering aangebracht en verankerd wordt.

De PM Grip is een materiaal dat zeer eenvoudig te verwerken is en dat

bestaat uit een harder/katalysator op basis van peroxide, die een verbinding

aangaat met een Advantex-complex tot een laminaatstruktuur.

Het systeem is specifiek ontwikkeld voor het plaatselijk repareren van

beschadigde afvalwaterleidingen met een doorsnede van 100 mm tot 600

mm. Het reparatiesysteem is met name geschikt voor het afdichten van

lekkende rioolbuizen en voor het verhogen van de stabiliteit van het riool-
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Technische gegevens

PM Grip hars

Leveringsvorm vloeistof

Dichtheid (25°C) ± 1,02 g/cm3

Viscositeit (25°C) ± 600 mPa.s

Reactiviteit t90 22 tot 25 minuten

Reactiviteittemperatuur min. 105°C tot max 145°C

Kleur transparant tot melkachtig troebel

PM Grip harder

Leveringsvorm poeder

Dichtheid (20°C) ± 1,23 g/cm3

Peroxidegehalte min. 48% tot max. 51%

Actief zuurstofgehalte min. 3,17% tot max. 3,37%

Kleur wit tot geel

Glasvezelmat

Gewicht ± 1.530 g/m2 +/- 7%

Dikte ± 1,9 mm

Breedte ± 1,25 cm

Eigenschappen van de uitgeharde korte kousen

Dichtheid ± 1,513 g/cm3 (DIN EN ISO1183-16)

Gloeirestant > 4 % (DIN EN ISO 1172)

Kortetijd-E-Modulus > 7000 N/mm2 (DIN EN ISO 1228)

Buigtreksterkte > 440 N/mm2 (DIN EN ISO 178)

Temperatuur PM Grip PM Grip Verwerkings- Uithardings-

(hars & (hars) (harder) tijd (min.) tijd (min.)

omgeving)

35°C 1 kg 10 g (1%) 12 38

30°C 1 kg 10 g (1%) 15 40

25°C 1 kg 10 g (1%) 18 43

20°C 1 kg 20 g (2%) 20 45

15°C 1 kg 30 g (3%) 23 45

10°C 1 kg 40 g (4%) 25 48

5°C 1 kg 50 g (5%) 25 48

0°C 1 kg 60 g (6%) 27 50

-5°C 1 kg 60 g (6%) 27 60

Opmerkingen:

• Vat met hars vooraf mengen, zodat de ontstane paraffine goed verdeeld wordt.

• Voor het toe te voegen percentage harder moet zowel de materiaaltemperatuur als 

ook de constructie- en omgevingstemperatuur in ogenschouw worden genomen. Bij

hoge buitentemperaturen moet de dosering van de hardercomponent exact 1% zijn. 

Een langere verwerkingstemperatuur kan dan alleen bewerkstelligd worden door het

koelen van het materiaal en het equipment 

Te s t ra p p o r t e n Testrapporten op aanvraag.
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zorgvuldig door het hars gemengd

worden. De lichte gele verkleuring is een

indicatie dat het poeder volledig in het

hars is opgelost.

R e i n i g i n g

Bij werkonderbrekingen en na het beëin-

digen van de werkzaamheden moeten de

gereedschappen, voordat het materiaal

uitgehard is, gereinigd worden. Het

reinigen kan plaatsvinden met bijvoor-

beeld aceton, universele verdunners,

toluol, etc. Vanuit het oogpunt van

gezondheid wordt aceton geadviseerd.

Uitgehard materiaal kan alleen mecha-

nisch verwijderd worden. 

Tijdens het reinigen moet voor

voldoende ventilatie worden gezorgd.

Ve i l i g h e i d s m a a t re g e l e n

Bij de verwerking van PM Grip moeten

de Arbo-veiligheidsvoorschriften van de

bedrijfsvereniging en de E.G.- veilig-

heidsvoorschriften van de producent in

acht worden genomen.

De E.G.-veiligheidsvoorschriften moeten

op de werkplek aanwezig zijn. 

Tijdens het verwerken van PM Grip en

het reinigen van het gereedschap moet

beschermende kleding, veiligheidshand-

schoenen en een veiligheidsbril worden

gedragen. Het verdient de voorkeur om

gebruik te maken van een huidbescher-

mingscrème. Bij contact van PM Grip

met de huid, moet deze grondig met

water en zeep worden gereinigd.

Het materiaal mag niet in de riolering

en niet in ongemengde toestand in de

bodem terechtkomen.

Opslag en houdbaarheid

De opslag van het materiaal moet plaats-

vinden bij een temperatuur van 10 tot

25°C.

PM Grip is in een goed gesloten verpak-

king minimaal een jaar houdbaar.

Mengverhouding en reactietijden in relatie tot de tempera t u u r


