
PRODUCTLIJN BOUW / Sistemen voor structurele inspuiting en verlijming
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2-Component epoxysysteem, dunvloeibaar, met zeer lage viscositeit voor het 
consolideren van constructies van betonnen elementen met spleten.

Kerabuild Epofill is conform de opgelegde prestatievereisten door de 
norm EN 1504-5 voor injectieproducten en door de norm EN 1504-6 voor 
verankeringsproducten.

Kerabuild Epofill
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• Lage viscositeit en uitstekend injecterend vermogen

• Snelle uitharding

• Ideaal voor het aanbrengen van stalen wapeningsstaven 
in horizontale structuren in cementconglomeraat

PRODUCTVOORDELEN

Gebruiksdoeleinden
Monolithisch herstel van gespleten betonelementen, verankering van rond wapeningsstaal van constructies van cementconglomeraat, 
herstel van loskomende gevelelementen...

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voorbereiding
Kerabuild Epofill wordt aangemaakt door deel A handmatig of met een mechanisch roersysteem aan een laag toerental met deel B te 
mengen (vooraf gedoseerde verhouding 2 : 1 van de verpakkingen) tot een vloeibaar mengsel met een gelijkmatige kleur verkregen 
wordt.
De gemengde massa en de temperatuur van de ruimtes en van de ondergrond kunnen de verwerkbaarheidstijden beïnvloeden: hoge 
temperaturen of grote gemengde hoeveelheden gaan gepaard met kortere verwerkbaarheidstijden.

Aanbrengen
Voor de verankering van rond wapeningsstaal in gaten in betonelementen moeten eerst de stofresten verwijderd worden met perslucht, 
en moet daarna Kerabuild Epofill voor de verlijming aangebracht worden.
Om constructies met spleten te consolideren door onder druk Kerabuild Epofill te injecteren, moet na injectiegaten gemaakt te hebben 
en de spleet met een haakse slijper wijder gemaakt te hebben, het stof verwijderd worden en moet het beschadigde gedeelte vervolgens 
met GeoLite® Gel gestukadoord worden waarbij tegelijkertijd de injectiebuisjes in de gaten die daarvóór gemaakt zijn gestoken moeten 
worden. Zodra GeoLite® Gel is uitgehard, moet in het systeem perslucht gespoten worden om te controleren of de gaten communicerend 
zijn. Injecteer daarna Kerabuild Epofill met behulp van specifieke apparatuur, te beginnen met het laagste buisje; wanneer het hars uit 
het bovenste buisje komt, moet hetgene dat is gebruikt voor de injectie afgedicht worden, en moet de procedure herhaald worden door 
te beginnen met het controlebuisje tot de spleet helemaal is afgedicht.

Reinigen
De resten Kerabuild Epofill moeten met oplosmiddelen, van het gereedschap verwijderd worden voordat het systeem hard wordt.

GEBRUIKSAANWIJZING

KERABUILD REPAIR SYSTEM bestaat uit een serie oplossingen voor het herstellen en verstevigen, alles 
in overeenstemming met de eisen zoals bepaald door de norm EN 1504-9 (Producten en systemen voor de 
bescherming en de reparatie van betonnen constructies: definities, vereisten, kwaliteitscontrole en beoordeling 
van de overeenstemming. Algemene eisen voor het gebruik van producten en systemen), opgesteld op basis van het 
constructie-element waar het werk op uitgevoerd moet worden en het doel dat men wil bereiken.
Elk van de voorgestelde oplossingen garanderen het bereiken van een Nominale Levensduur van 50 jaar of 100 jaar, 
in overeenstemming met wat bepaald wordt door de Eurocodes in Europa.
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KERABUILD REPAIR SYSTEM 

HET MEETSYSTEEM IS GECERTIFICEERD DOOR DE CERTIFICERINGSINSTANTIE SGS

GREENBUILDING RATING®

Dit product heeft geen van de door 
GreenBuilding Rating® bepaalde 
kenmerken en moet dus voorzichtig 
gebruikt worden.
Kerakoll® zet zich in voor de verbetering 
van de Rating van de materialen en 
producten “Econul”nul

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EN 1504-6
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Monolithisch herstel van elementen van constructies met spleten, verankering met rond wapeningsstaal van betonconstructies, herstel 
van loskomende gevelelementen door gebruik van een 2-Component epoxysysteem, dunvloeibaar, type Kerabuild Epofill van Kerakoll 
SpA, voorzien van CE-markering en conform de prestatievereisten van de Norm EN 1504-5 voor injectieproducten en EN 1504-6 voor 
verankeringsproducten.

BESTEKTEKST

Aspekt  deel A doorzichtige vloeistof, deel B strogele vloeistof
Volumemassa deel A 1100 kg/m3 – deel B 1050 kg/m3
Houdbaarheid ≈ 12 maanden in de originele verpakking
Waarschuwingen Niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Verpakking deel A emmer 0,66 kg, deel B fles 0,33 kg
Mengverhouding Deel A : Deel B = 2 : 1
Viscositeit mengsel  ≈ 380  mPa · s (rotor 2 TPM 50) Brookfield-methode
Volumemassa van het mengsel ≈ 1100 kg/m3

Duur van het mengsel (1 kg):
- bij +5 °C ≥ 80 min (bij +5 °C) / ≥ 30 min (bij +21 °C) / ≥ 10 min (bij +30 °C)
Aanbrengen bij temperaturen van +5 °C tot +30 °C
Verbruik ≈ 1,1 kg/dm3 spleten te injecteren

Gegevens gemeten bij een temperatuur van +23 °C, 50% R.V. en zonder ventilatie. Deze waardes kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de bouwplaats.

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

HIGH-TECH

Prestatiekenmerken Testmethode Gestelde vereisten
EN 1504-5

Prestatie
Kerabuild Epofill

krimp in percentage EN 12618-2 Trekvastheid cohesieve breuk van het 
substraat

cohesieve breuk van 
het substraat

Schuifsterkte EN 12618-3 Schuifsterkte monolithische breuk monolithische breuk

Volumetrische krimping EN 12617-2 krimp in percentage < 3% < 3%

Temperatuur Glasovergang EN 12614 ≥ 40 °C > 40 °C

Verwerkbaarheid door injectie EN 1771 tijdsduur injecteerbaarheid 
in spleten van 0,2 mm

Droog > 7 N/mm2 > 7 N/mm2

Vochtig > 7 N/mm2 > 7 N/mm2

Duurzaamheid EN 12618-2 bestendigheid tegen 
vorst- en dooicycli

cohesieve breuk van het 
substraat

cohesieve breuk van 
het substraat

Prestatiekenmerken Testmethode Gestelde vereisten
EN 1504-6

Prestatie
Kerabuild Epofill

Bestendigheid tegen 
verschuiving van de staalstaaf 
(verschuiving in mm met 
betrekking tot een belasting van 
75 kN)

EN 1881 ≤ 0,6 < 0,6

Viskeuze vloeicapaciteit onder 
belasting (verschuiving in mm 
met betrekking tot een continue 
belasting van 50 kN na 3 
maanden)

EN 1544 ≤ 0,6 < 0,6

Reactie op brand EN 13501-1 Euroklasse F

PRESTATIES



De gegevens met betrekking tot de Eco en Bio classificatie verwijzen naar het GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot September 2016 (ref. GBR Data Report - 10.16); en kan in de loop van de tijd worden 
aangevuld en/of gewijzigd door KERAKOLL SpA; de eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en onderhoud van de informatie als deze 
direct van de site is gehaald. De technische specificaties zijn het resultaat van onze beste technische en gebruikskennis. Gezien het feit dat de omstandigheden van de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden niet rechtstreeks 
kunnen worden beïnvloed, zijn de gegevens van algemene aard en op geen enkele wijze bindend voor ons bedrijf. Het verdient daarom aanbeveling eerst te testen of het product geschikt is voor het voorziene gebruik.

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

- Product voor professioneel gebruik
- normen en wetten van het land van gebruik naleven
- gebruiken bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
- aanbrengen op droge oppervlakken
- niet aanbrengen op vuile of onsamenhangende oppervlakken
- ernaast gelegen oppervlakken beschermen om uitlopen en moeilijk te verwijderen vlekken te vermijden
- het gereedschap meteen na gebruik schoonmaken met oplosmiddelen (ethylalcohol, toluol, xylol)
- zowel tijdens het mengen als het aanbrengen altijd handschoenen en een bril dragen
- elk contact met de huid vermijden. in een goed geventileerde ruimte gebruiken
- vraag het veiligheidsblad aan als dat nodig is
-  voor overige zaken kunt u contact opnemen met Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

WAARSCHUWINGEN
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