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1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.
Productnaam:

IVANA Renovatie Epoxy

Code:

50950 : 600ml. set à 2 potten van 300ml.
51150 : 600ml. set à 2 kokers van 300ml.

Gebruik:

Ivana Renovatie Epoxy is een oplosmiddelvrij houtreparatiesysteem
voor zowel kleine als grotere reparaties op basis van twee
componenten epoxyhars.
Het product is blijvend elastisch en voldoet ruimschoots aan de eisen van
COT kwaliteitsomschrijving 04.20 en SKH publicatie 93-03.
Het is krimpvrij, heeft een hoog standvermogen, ongevoelig voor vocht
en heeft een zeer beperkte geur.

Identificatie onderneming:

Necomij B.V.
Jagtlustkade 10a
2171 AG Sassenheim
Nederland
Telefoon:
+31 (0) 252 220940
Fax:
+31 (0) 252 220394
E - mail:
info@ivana.com
Website:
www.ivana.com

2. Eigenschappen








Beschikt over rapport COT 04.20 houtreparatiemiddel.
Te verwerken met een professioneel dubbel kitpistool.
Geen primer nodig.
Het product is door de unieke pasteuze samenstelling zeer goed vullend, waardoor u overal
raakvlak/hechting creëert op het bestaande/gezonde hout, en er geen “luchtkamers” ontstaan.
Droogtijd 8 uur.
Overschilderbaar na 24 uur.
Op basis van gevulde epoxy (gevulde epoxy droogt niet enorm hard in, en blijft daardoor altijd
zeer goed schuurbaar)
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3. Technische eigenschappen
Basis
Vaste bestanddelen
Kleur
Dichtheid kg/dm3
Oplosmiddel gr/dm3
Droogtijd
Overschilderbaar
Vastestofgehalte
Houdbaarheid
Gevarenklasse
Productgoedkeuring

: Oplosmiddelvrije 2 componenten gevulde Epoxyhars.
: 100%
: Beige
: 1,45 kg/dm³
: 0%
:bij 20°C en RV van 65% doorgehard na 8 uur
: na 24 uur.
: 100%
: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag 12 maanden.
: Zie veiligheidsinformatieblad(MSDS)
: COT 04.20 LAB14-0244-RAP en SKH publicatie 93-03

4. Verwerking.
Bij voorkeur verwerken tussen 5°C en 25°C.
Ivana Renovatie Epoxy is voor het repareren van gebreken of door houtrot aangetaste houtconstructies
van zowel nieuw als bestaand hout. Geschikt voor alle typen reparaties van > 10mm. en volumes tot ca.
1,5 liter inhoud. Toepasbaar op deuren, kozijnen, ramen, balken, trappen, (gevel)aftimmeringen en
plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en triplex.
Ook goed bruikbaar als reparatiemiddel voor meubels, het opnieuw monteren van scharnieren en raamen deurbeslag.
Zowel binnen als buiten toepasbaar.
Voorbehandeling:
Ondergronden dienen schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
Het verrotte en/of aangetaste hout volledig verwijderen met een bolkopfrees of met behulp van een
hamer en scherpe beitel, waarbij eveneens enige centimeters van het gezonde hout verwijderd dienen
te worden. Alle aanwezige verflagen rondom het te repareren deel dienen te worden verwijderd.
Beton en/of steen ontdoen van onregelmatigheden. Metaal ontdoen van geoxideerde lagen en goed
ontvetten. Geen primer nodig.
Verwerking:
Ivana Renovatie Epoxy is d.m.v. een professioneel dubbel kitpistool direct uit de koker verwerkbaar.
Mengverhouding 1:1 op een gladde ondergrond of mengplateau. Meng deze massa met een RVS
plamuurmes of kunststof spatel tot een lichtgrijze kleur.
Meng niet meer dan u binnen 20 minuten kunt verwerken.
Breng op de raakvlakken een dun laagje Ivana Renovatie Epxy aan, het zogenaamde “aanbranden” ,
om luchtkamers te voorkomen.
Breng gelijk hierna Ivana Renovatie Epoxy ruim aan tot 0,5 à 0,7mm boven de ondergrond. Na
doorharding gelijkschuren met de omliggende ondergrond.
Overgang tussen de reparatie en het gezonde hout altijd onder een hoek afwerken, nooit glad weg laten
lopen.
Potlife (+20°C) 30 minuten. Schuurbaar na 8 uur en na 24 uur overschilderbaar met zowel alkyd- als
watergedragen verven (verftest aanbevolen)
N.B. Met Ivana Renovatie Epoxy mag NIET worden geplamuurd

TECHNISCH DATABLAD
Uitgave:
Handelsnaam:
Blad:

24 APRIL 2013
IVANA RENOVATIE EPOXY
3 van 3

5. Opslag en houdbaarheid
Ivana Renovatie Epoxy is in goed gesloten originele verpakking minimaal 12 maanden houdbaar en
dient droog, koel en vorstvrij bewaart te worden.

6. Veiligheid.
Buiten bereik van kinderen houden.
De gebruikelijk arbeidshygiëne in acht nemen.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad.
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en
verwerking.
WWW.IVANA.COM

