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D305 TECHNIPOX J
Kleurloos 2-componenten epoxyhars

Beschrijving

• TECHNIPOX J is een kleurloos bindmiddel op basis van twee-

componenten-epoxyhars dat speciaal werd ontwikkeld voor de 

bereiding van thixotrope of vloeibare mortel;

• TECHNIPOX J is een met water wegwasbaar systeem, dat gemak-

kelijk thixotroop kan gemaakt worden door toevoeging van spe-

ciale vulmiddelen.

Toepassingen – Eigenschappen 
van de behandelde materialen

• Reparatiemortel met lage dichtheid voor hout;

• Structurele lijmen;

• Mortel voor het waterdicht voegen van tegels van zwembaden, 

terrassen;

• BRANDWERENDE mortel.

Eigenschappen 

• TECHNIPOX J is een systeem met twee componenten, die moeten 

gemengd worden in een verhouding 100:40;

• Aan TECHNIPOX J kan men gemakkelijk op de werf verschil-

lende droge minerale of synthetische vulstoff en toevoegen, 

zoals: light poeder, kwarts, zand, krijt, talkpoeder, pigmen-

ten… om species en mortel met verschillende consistentie 

aan te maken;

• TECHNIPOX J droogt snel, zonder krimp en het heeft een goede 

mechanische weerstand.

Toepassing 

• De componenten A en B mengen en eventueel de gekozen vul-

stoff en toevoegen; mengen tot een homogeen product wordt 

bekomen, dat binnen 60 minuten moet verwerkt worden.

• De mengsels op basis van TECHNIPOX J moeten aangebracht 

worden op stevige, droge en niet-stoffi  ge ondergronden.

Voorbereiding en toepassing:

• LICHTE THIXOTROPE MORTEL voor hout (d: 0,8): TECHNIPOX J + 

LIGHT POEDER: verhouding 50:50; geschikt voor reparaties zon-

der bekisting en bewerkbaar als hout;

• LICHTE GIETBARE MORTEL voor hout (d: 0,9): TECHNIPOX J + 

LIGHT POEDER: verhouding 70:30; maakt het, in combinatie met 

een wapening, mogelijk de mechanische eigenschappen van het 

hout te herstellen;

• GIETBARE MORTEL voor hout, beton, voegen van tegels, dichtings-

mortel (d: 1,8):TECHNIPOX J + QUARTZ 0,1/0,3: verhouding 20:80;

• BRANDWERENDE MORTEL: het LIGHT POEDER vervangen door 

R-F-poeder dat rijk is aan octoboraat en dat permanent FUNGI-

CIDE en INSECTICIDE eigenschappen heeft.

Met de combinatie van LIGHT POEDER en TECHNIPOX J bekomt men een 

mortel die kan gevormd en bewerkt worden zoals hout (TECHNIPOX JML).

  VERTICALE APPLICATIE MOGELIJK
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MORTELS EN KUNSSTOFHARSEN

Technische kenmerken

• Verhouding A:B: 100:40

• Dichtheid / viscositeit van A: 1,13 / 1000 mPas

• Dichtheid / viscositeit van B: 0,94 / 200 mPas

• Verwerkbaarheid (pot life) van 1 kg mengsel bij 20°C: 60 minu-

ten

• Gehalte aan actieve bestanddelen: 100%

• Vlampunt: hoger dan 100°C

Verpakkingen en opslag

Vooraf gedoseerde kit: 1,5 kg of 5 kg

 - Vat van 220 kg (deel A)

 - Vat van 180 kg (deel B)

Vorstvrij bewaren – Shelf life 1 jaar

Product gefabriceerd door TECHNICHEM N.V.

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is voor professionelen op aan-
vraag beschikbaar, op de internetsite www.publichem.com

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van 
onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden.
De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fi ches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.

Part A Part B
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