
Technische informatie 1004

DisboXID 1004 EP-Mörtel
Oplosmiddelvrije lichtgewicht 2K-epoxyharsmortel 

Materiaal

Voor het saneren van horizontale en verticale betonnen oppervlakken met schade.
Voor het repareren van bestonschade in woning- en utiliteitsbouw aan lateien, balkons, 
galerijen, kolommen, consoles etc. Voor het vullen van grindnesten, niet dilaterende
scheuren, voegen en naden. voor het beschermen van vrijkomende wapening.

Toepassing

■ oplosmiddelvrij
■ krimpvrij
■ goed modelleerbaar
■ vloeistofdicht in één laag > 7 mm
■ voor horizontaal, verticaal en overhangend werk

Eigenschappen

Materiaalbasis

Verpakking

2K-Epoxyharsmortel, total solid volgens de Duitse bouwchemie.

5 kg metalen blik
Verharder is bij het basismateriaal gevoegd.

Droog en koel, maar vorstvrij. In gesloten verpakking 1 jaar houdbaar. Bij opslag  onder lagere 
temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan..

Opslag

■ Soortelijke massa: ca. 0,75 g/cm3 

■ Drukvastheid: ca. 29,7 N/mm2 

■ Buig-treksterkte: ca. 15,8 N/mm2 

■ Hechttreksterkte: > 1,5 N/mm2  breuk in beton

Technische eigenschappen

Verwerking

Geschikte ondergronden

Voorbereiding van de ondergrond

Gereedmaken van het materiaal

Alle minerale ondergronden.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die  de hechting 
verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting 
wordt verkregen.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm², waarbij de laagste 
waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm².
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.%
Anhydrietvloer max. 0,5 gew.%
Opstijgend vocht mag niet voorkomen. Bij anhydriet- en magnesietvloeren moet een dampdichte laag 
aan de buitenzijde aanwezig zijn..
De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of 
frezen.
Verharder toevoegen aan de massa. Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 100 
omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat.
Basismateriaal (A) : verharder (B) = 6 : 4 gew. delen

Afhankelijk van de toepassing met een plekspaan of troffel verwerken.

Mengverhouding 

Verwerkingsmethode



Voorbehandelde ondergrond poriënvullend voorstrijken met DisboXID 0720 V EP-
Imprägnierung. Gemengde Disboxid 1004 EP-Mörtel nat-in-nat op de verse grondlaag 
aanbrengen, met een plekspaan verdichten en afhankelijk van de gewenste ruwheid van het 
oppervlak egaliseren.

Opbouw van het systeem

Reparatiemortel

DisboXID 1004 EP-Mörtel ca. 0,8 kg/mm/m2 

Verbruik

Verwerkingstijd

Verwerkingsomstandigheden

Wachttijd

Droogtijd

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object. 

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 30 minuten. 

Temperatuur van materiaal, omgeving en ondergrond:
Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C
De luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet 
altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Na ca. 16 uur bij 20 °C kunnen de behandelde oppervlakken afgewerkt worden. Hogere temperaturen 
verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na 3 dagen mechanisch te belasten en na 7 dagen 
volledig uitgehard. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd. 
Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan 
het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Gereedschap direct na gebruik en bij langere pauzes reinigen met DisboADD 419 Verdünner.Reinigen gereedschap

Veiligheidsvoorschriften  

Verwijzingen

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Voor actuele meer informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
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Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Technisch advies

Servicecentrum




