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Zodra het materiaal in de voorraadbeker
van de pomp warm wordt, dient het
direct verwijderd te worden en de pomp
leeg gedraaid te worden.

(bij voorkeur met behulp van een oogspoelfles) en dient men direct een
arts te consulteren.
Het materiaal mag niet in de riolering en niet in ongemengde toestand in
de bodem terechtkomen.

Afsluitende werkzaamheden

Opslag en houdbaarheid

Nadat het geïnjecteerde hars is uitgehard (± 24 uur na het injecteren),
moeten de pakkers worden verwijderd
en de boorgaten worden dichtgezet met
een daarvoor geschikte minerale mortel
(bijvoorbeeld SpeedCem).

De opslag van het materiaal moet plaatsvinden bij een temperatuur van
5 tot 30°C. Grouttech 4180 N is in een goed gesloten verpakking 2 jaar
houdbaar.

Reiniging
Bij werkonderbrekingen en na het beëindigen van de injectiewerkzaamheden
moet de apparatuur grondig worden
gereinigd met Grouttech Reiniger A.
Uitgehard materiaal kan worden opgelost met Grouttech Reiniger B.
Tijdens het reinigen moet voor
voldoende ventilatie worden gezorgd.

Veiligheidsmaatregelen
Bij de verwerking van Grouttech 4180 N
moeten de Arbo-veiligheidsvoorschriften
van de bedrijfsvereniging en de E.G.veiligheidsvoorschriften van de producent in acht worden genomen. De E.G.veiligheidsvoorschriften moeten op de
werkplek aanwezig zijn.
Tijdens het verwerken van Grouttech
4180 N en het reinigen van de apparatuur moet beschermende kleding,
veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril worden gedragen. Het verdient
de voorkeur om gebruik te maken van
een huidbeschermingscrème. Bij contact
van Grouttech 4180 N met de huid,
moet deze grondig met water en zeep
worden gereinigd. Wanneer het product
in aanraking komt met de ogen, moet er
onmiddellijk worden gespoeld met water

Technische gegevens
Type materiaal
		
		
Dichtheid
		
Mengviscositeit
		
Mengverhouding
Verwerkingstijd
		
Uitharding (23°C)
		
Shore A hardheid
Hechtsterkte op beton
Druksterkte
Buigtreksterkte
Treksterkte
Rek bij breuk
E-modulus
Verwerkingstemperatuur
Verwerking
		
Reiniging
		
Opslag en houdbaarheid
		
		
Veiligheidsvoorschriften
		
		
		

2-componenten epoxy impregneer/
injectiehars, extreem laag visceus en
zonder oplosmiddelen
comp A 1,1 g/cm3
comp B 0,95 g/cm3
23°C ± 20 mPa.s
12°C ± 55 mPa.s
2 : 1 volumedelen
20°C ± 60 minuten
12°C ± 110 minuten
kleefvrij na ± 24 – 72 uur
(afhankelijk van de laagdikten)
± 80/76 (na 7 dagen)
± 2,4 N/mm2 (droog)
± 4,6 N/mm2
± 2,8 N/mm2
± 1,8 N/mm2
± 20 %
± 9,5 N/mm2
> 5°C
strijken, rollen of injecteren met een
1-componentenpomp
Grouttech Cleaner A, uitgehard materiaal
verwijderen met Grouttech Cleaner B
Opslag in originele en gesloten verpakking
tussen de 8 en 25°C.
Houdbaarheid minimaal 2 jaar.
Veiligheidsbril, veiligheidskleding en
veiligheidshandschoenen dragen.
Na contact met de huid, deze met water
en zeep reinigen.

De inhoud van dit productblad is naar beste kennis en kunde bepaald op basis van laboratorium omstandigheden. Eigenschappen en eindresultaat van het verwerkte product
worden niet gegarandeerd aangezien Grouttech niet verantwoordelijk is voor de applicatie en wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke toepassingsen werkomstandigheden ter plaatse. Wijzigingen in dit productblad worden u niet automatisch verstrekt.
Op dit productblad zijn de Algemene Voorwaarden Grout Techniek B.V. 2017 van toepassing: http://www.grouttech.eu/nl/info/41-algemene-voorwaarden.html
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