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De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 

: :  YC EPOXY FIX MIX REP SET 

Beschrijving:  
Is een 2 componenten epoxyhars voor universele toepassingen, dat verwerkt kan worden in combinatie met 
glasweefselband. Het hars is volledig kleurloos en snelhardend.  Heeft een goede UV-bestendigheid en is 
geschikt voor zowel particulier als industrieel gebruik.  Eenvoudige 1:1 mengverhouding.  Hardt kleefvrij uit.  
Bestand tegen zeewater, olie, benzine en verdunde zuren en logen.  Is elektrisch isolerend. 
Verkrijgbaar in handige tubes van 25 ml.

Toepassing:
Ideale hars voor verschillende toepassingen b.v. op hout, metaal, kunststoffen, leder, rubber, glas,  
aluminium, ABS, polystyreen, GVK, steen, beton, etc. 
Temperatuursbestendig constant tegen 100°C en max. 180°C. 

A-Comp B-Comp
Geelachtig kleurloos 
20.000 mPa’s  
ca. 1,14 gr/cm³  
12 mnd in gesloten verpakking 
vloeibaar/thixotroop 

Gegevens bij levering: 
Kleur   
Viscositeit   
Soortelijk gewicht 
Houdbaarheid  
Consistentie  

Technische gegevens:    (A+B) 
Verbruik   
Shore   

geelachtig kleurloos 
20.000 mPa’s 
ca. 1,14 gr/cm³ 
12 mnd in gesloten 
verpakking vloeibaar/
thixotroop 

afhankelijk van toepassing 
niet van toepassing 

Verwerking: 
Meng de beide componenten in een 1/1 gewichtsverhouding.  Potlife: 5 min. bij 20°C.  Hard na 4 uren en  
volledige doorharding na 24 uren bij 23°C.  Breng aan met een spatel bij een minimumtemp. van 5°C.   Zorg 
steeds voor een droge, ruwe en vetvrije ondergrond.   

Veiligheid: 
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.  Vermijd langdurig contact met de huid.  
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep 
Stockhausen). 
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