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• Uitstekende verwerkbaarheid

• Ideaal voor maken van stortnaden

• Kan aangebracht worden op zowel horizontale als 
verticale oppervlakken

• Ideaal voor afdichten van spleten in minerale dekvloeren 
of cementdekvloeren

PRODUCTVOORDELEN

LIJN BOUW / Herstel en versterking gewapend beton en metselwerk
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Vloeibare minerale organische lijm voor stortnaden van betonnen elementen, 
het afdichten van spleten in minerale dekvloeren of cementdekvloeren 
en het verankeren van staalstaven in beton, ideaal voor GreenBuilding. 
Oplosmiddelvrij, veilig voor de gezondheid van de gebruikers.

Kerabuild Epoprimer is conform de prestatievereisten van de norm EN 1504-4 
voor producten voor constructieve hechting.

Kerabuild Epoprimer K
ER

AK

OLL MONOPACK
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Gebruiksdoeleinden
Stortnaden op het bovenvlak van horizontale constructies, voor de versterking van balken, pilaren en starre waterdichte verbindingen 
tussen verhard en vers beton. Kan aangebracht worden op zowel horizontale als verticale oppervlakken.
Afkitten van spleten in cementdekvloeren, aanbrengen van staalstaven in beton.
Gripbevorderaar voor mortels op metalen oppervlakken, in combinatie met kwartsstrooisel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voorbereiding
Kerabuild Epoprimer wordt aangemaakt door deel A met de hand of een mechanisch roersysteem met een laag toerental met deel B te 
mengen (vooraf gedoseerde verhouding 2 : 1 van de verpakkingen) totdat er een vloeibare pasta met een gelijkmatige kleur verkregen 
wordt.
De aangemaakte massa, de temperatuur van de omgeving en van de ondergrond kunnen de verwerkbaarheidstijden beïnvloeden: hoge 
temperaturen of grote gemengde hoeveelheden gaan gepaard met kortere verwerkbaarheidstijden.
Voor het aanbrengen van staalstaven in beton voor opvullingen die dikker zijn dan 10 mm, kan Kerabuild Epoprimer gemengd worden met 
kwartszand in een maximale verhouding van 2 : 1 in volume, zonder de vloeibaarheid van het mengsel teveel te wijzigen.

Toepassing
Alvorens Kerabuild Epoprimer aan te brengen, moet de onderlaag van beton schoon gemaakt worden door te borstelen of beter nog te 
zandstralen, waarbij alle stof-, vet- en olieresten en andere verontreinigende stoffen verwijderd moeten worden tot een schone en goed 
compacte onderlaag verkregen wordt.
Kerabuild Epoprimer moet aangebracht worden met een kwast, een lijmkam of een airless spuit. Het storten van het verse beton moet 
uitgevoerd worden op verse hars voordat de velvorming plaatsvindt wanneer de polymerisatie begint.
Het afkitten van de spleten moet uitgevoerd worden met een eenvoudige verlijming met Kerabuild Epoprimer; voor het afkitten van 
spleten die kleiner zijn dan 0,5 mm moeten deze eerst verbreed worden met behulp van een slijpmachine, en moeten de stofresten 
verwijderd worden met behulp van perslucht.
Bij toepassingen waarbij een goede hechting tussen een mortel en een metalen oppervlak moet gegarandeerd worden, na de reiniging 
en de voorbereiding van het metalen oppervlak zelf, moet doorgegaan worden met het volledig aanbrengen van Kerabuild Epoprimer op 
het contactvlak en moet vervolgens grof kwartszand gestrooid worden. Breng de mortel pas aan nadat de hars is uitgehard.

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

GEBRUIKSAANWIJZING

*  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).
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Structurele stortnaden tussen vers en uitgehard beton, door met behulp van een kwast of een airless spuit een 2-Component 
epoxysysteem aan te brengen, type Kerabuild Epoprimer van Kerakoll SpA, en het afkitten van spleten in horizontale betonelementen, 
door te verlijmen met een 2-Component epoxysysteem met CE-markering, GreenBuilding Rating® 3 en conform de prestatievereisten van 
de Norm EN 1504-4 voor producten voor structurele verlijming.

BESTEKTEKST

Uiterlijk  deel A groene vloeistof, deel B beige vloeistof
Volumemassa deel A 1650 kg/m3 – deel B 1350 kg/m3

Houdbaarheid ≈ 12 maanden vanaf de productiedatum in de originele en intacte verpakking
Waarschuwingen niet vorstbestendig; vermijd rechtstreeks zonlicht en warmtebronnen
Verpakking monopack deel A 2 kg + deel B 1 kg
Mengverhouding Deel A : Deel B = 2 : 1
Viscositeit mengsel  ≈ 2800 mPas (rotor 3 TPM 50) Brookfield-methode
Vloeibaarheid van het mengsel ≥ 129 mm 
Volumemassa van het mengsel ≈ 1550 kg/m3 
Duur van het mengsel (1 kg):
- bij +5 °C ≥ 100 min 
- bij +21 °C ≥ 45 min
- bij +30 °C ≥ 30 min 
Aanbrengen bij temperaturen van +5 °C tot +30 °C 
Verbruik:
- voor stortnaden op ruwe ondergronden ≈ 0,7-1 kg/m2

- voor stortnaden op ongelijke ondergronden ≈ 1-2 kg/m2

- verlijmen van prefab elementen ≈ 1,6 kg/m2 per mm dikte
- afdichten van scheuren ≈ 1,6 kg/dm3

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

TECHNISCHE GEGEVENS VOLGENS DE KERAKOLL KWALITEITSNORM

HIGH-TECH

Prestatiekenmerken Testmethode Gestelde vereisten 
EN 1504-4

Prestatie 
Kerabuild Epoprimer 

Hechting/bandkrachten EN 12636 hechting op droog 
beton

instorting van beton bij 
doorbuigingstest norm overschreden

Schuifsterkte EN 12615 ≥ 6 N/mm2 > 6 N/mm2

Drukvastheid EN 12190 ≥ 30 N/mm2 > 30 N/mm2

Lineaire krimping EN 12617-1 krimp in percentage ≤ 0,1% < 0,01%

Verwerkbaarheid bij +20 °C EN ISO 9514 gemeten met 
≈ 0,5 kg product – 40 min.

Gevoeligheid voor water EN 12636 hechting op vochtig 
beton

instorting van beton bij 
doorbuigingstest norm overschreden

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

Elasticiteitsmodulus droging bij 
samendrukking EN 13412 ≥ 2000 N/mm2 > 2000 N/mm2

Warmte-uitzettingscoëfficiënt EN 1770 gemeten tussen -25 °C 
en +60 °C ≤ 100x10-6 K-1 < 100x10-6 K-1

Duurzaamheid (bestendigheid 
tegen vorst- en dooicycli) UNI EN 13733 drukschuifbelasting 

> treksterkte van beton

geen instorting van 
proefstukken van 

staal/lijm/staal
norm overschreden

PRESTATIES



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

De gegevens met betrekking tot de Rating verwijzen naar de GreenBuilding Rating® Manual 2013. Deze informatie is bijgewerkt tot november 2020 (ref. GBR Data Report – 12.20) en kan in de loop van de tijd worden aangevuld en/of gewijzigd 
door KERAKOLL SpA; eventuele veranderingen vindt u op de site www.kerakoll.com. KERAKOLL S.p.A. is daarom alleen verantwoordelijk voor de geldigheid, actualiteit en update van de informatie als deze direct van de site is genomen. Het 
technische infoblad is opgesteld op basis 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.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I
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- 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


