MasterEmaco S 2600
Epoxy reparatiemortel voor wanden en vloeren met lage emissie.
WERKING
2 componenten product met lage emissie op basis van
epoxyhars gevuld met kwartsgranulaten.

vermelden.
Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen.

GEREEDSCHAP
TOEPASSING
MasterEmaco S 2600 is een eenvoudig verwerkbare en
universeel toepasbare reparatiemortel bij horizontale en
verticale toepassing voor o.a.:
• Het repareren van grindnesten, niet-werkende
scheuren.
• Het repareren van beschadigingen van beton, steen
etc.
• Het vormen van sanitaire plinten.

KENMERKEN
•
•
•
•
•
•

goede verwerkbaarheid
universeel toepasbaar
krimpvrij
slijtvast
grote sterkte
snel belastbaar

ONDERGRONDVOORBEHANDELING
De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil,
stof, cementhuid, verf e.d. grondig verwijderen door
borstelen of schuren. De gereinigde ondergrond
behandelen met MasterTop BC 309.
Cementgebonden ondergronden dienen minimaal
28 dagen oud te zijn.

VOORZORGEN
Vermijd contact met de huid door gebruik van
handschoenen en/of toepassing van beschermende
crèmes.

VERWERKING
Verharder volledig aan harscomponent toevoegen en
grondig mechanisch mengen. De gemengde massa is
met spaan, troffel, voegspijker e.d. uitstekend
verwerkbaar. Mortel nat in nat op de met
MasterTop BC 309 behandelde ondergrond aanbrengen.
Eventueel mallen of bekistingen voorzien van
lossingsmiddel of deze bekleden met plastic folie.
Minimale verwerkingstemperatuur +10°C.

VERPAKKING,
HOUDBAARHEID

OPSLAG

EN

Sets van 5 kg.
MasterEmaco S 2600 bewaren in een droge, goed
verluchte opslagruimte tussen +5°C en +35°C. Het
product vanaf de productiedatum binnen het jaar
toepassen. In geval van twijfel, Master Builders Solutions
contacteren en batchnummer op de verpakking
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Gereedschap kan worden gereinigd met reinigingsmiddel
op basis van aceton, MEK, zolang het systeem nog niet
is doorgehard. Raadpleeg uw Master Builders Solutions
vertegenwoordiger.

GARANTIE
Onze producten worden gegarandeerd op constante
kwaliteit en eigenschappen.

MasterEmaco S 2600
Epoxy reparatiemortel voor wanden en vloeren met lage emissie.
VEILIGHEID
• Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de
etiketten en de veiligheidsinformatiebladen voor het
gebruik van MasterEmaco S 2600.
• Tijdens de verwerking van MasterEmaco S 2600
ontstaat er een karakteristieke geur. Voor voldoende
ventilatie zorgen en verwijderd houden van
voedingsmiddelen en dranken.
• Huidcontact vermijden, draag handschoenen uit
kunststof bvb. nitrilrubber of PVC.
• Ogen beschermen tegen contact met het materiaal.
Kan
oogirritatie
veroorzaken
bij
hoge
dampconcentratie.
• Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en
huidcontact. Voor voldoende ventilatie en afzuiging
zorgen tijdens de verwerking.
• Tijdens de verwerking, MasterEmaco S 2600
verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet
roken.

TECHNISCHE GEGEVENS
Technische gegevens
Soortelijk gewicht

ca. 1,9 kg/l

Kleur

grijs

Druksterkte
Verwerkbaarheidsduur

> 50 N/mm²
bij 20°C

± 30 min.

Hechting

uitstekend op de meeste droge schone bouwmaterialen,
mits voorzien van MasterTop BC 309

Bestendigheid
Uithardingstijd

goede chemische bestendigheid
bij 20°C

beloopbaar na 24 uur
mechanisch belastbaar na 4 dagen
chemische belastbaar na 7 dagen

Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89
B-3945 Ham
Tel. +32 11 34 04 34
mbs-cc-be@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com
B.T.W./T.V.A. BE 0729.676.164
RPR/RPM Antwerpen (Afdeling Hasselt)

DISCLAIMER
Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de
ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings-en werkomstandigheden anderzijds, waarop Master Builders
Solutions Belgium nv geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer
met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn
geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.
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