
 

              
 
             

EPOMAIL 
2K epoxy Aflak 

Update 02/08/13 
DEFINITIE *Epomail of epoxy eindlaag is een epoxy aflak verhard met polyamiden  te 

gebruiken als anticorrosie en in agressieve chemische omgevingen.   
*Epomail wordt ook gebruikt voor het schilderen van vloeren wanneer deze 
onderhevig zijn aan mechanische belastingen of chemische stoffen. 
*Wordt enkel voor binnen aanbevolen want epoxy harsen verkrijten onder 
invloed van zonlicht.  

BESTEMMING 
*eindlaag in een 2K epoxy systeem in een industrieel of maritiem milieu. 
*Aanbevolen om aangebracht te worden op tanken, stalen gebinten, 
loopbruggen, rolbruggen, zwembaden, enz… 
*Vloeren en betonnen lagen binnen, chape of cementtegels zoals industriële 
vloeren of binnen commerciële ruimtes, magazijnen, parkeergarages, 
trappen, gangen, stations… 
* Epomail wordt ook gebruikt op muren en onderdelen tegen aanvallen van 
chemische stoffen: basen, oliën, zouten, zuren, solventen, en petroleum 
derivaten. 
*voor nieuwbouw en renovatie 

ONDERGRONDEN 
 

*Op ferro metalen: ontvetten, zand of gritstralen en vervolgens een van de 
volgende grondlagen aanbrengen: EPOMAIL METALLGRUND, 
PRIMAIRE EPOXY PZ, PRIMAIRE ANTICORROSSION P2C.  
Eindlagen: Breng het aantal lagen aan in functie van de bestemmingsgraad 
dat men wil bekomen. (Laagdiktes volgens ISO 12944). 
*Voor non-ferro metalen:op electro gegalvaniseerd staal, gegalvaniseerd 
staal, aluminium…: Ontvetten met ROBINCLEAN. Drogen. Een laag 
2KPU INDUSTRIE FOND L12777 (40 microns droog) aanbrengen.  
Eindlagen: Breng het aantal lagen Epomail aan in functie van de 
bestemmingsgraad dat men wil bekomen. (Laagdiktes volgens ISO 12944). 
*Op beton, cementtegels en gietvloer: Breng 1 laag d’EPOMAIL 
VERSIEGLER L-3611- kleurloze epoxy hechtlaag. Verdun deze met 5 a 
10% cellulose thinner of verf met een verdunde laag (20% cellulose thinner) 
Epomail. Laat deze drogen en breng vervolgens 1 tot 3 lagen onverdunde 
Epomail aan. Kan anti-slip gemaakt worden. (zie technische fiche). 

EIGENSCHAPPEN 
  Grote mechanische weerstand tegen stoten, rollen, slijtage 
  Goede chemische inertie tegen solventen, chemische stoffen (raadpleeg 
ons), brandstoffen en oliën.  

IDENTIFICATIE 
GEGEVENS 

 
 

Classificatie: 
hars 

Uitzicht van de droge verffilm: 
Droog stofgehalte in gewicht:  

Densiteit van het mengsel: 
Viscositeit bij 20°C: 

Flash point: 
Droogtijd bij 20°C, 60% RV: 

 en 40 µm droog: 
  

                           Potlife bij  20°C:  
Theoretisch rendement: 
Aanbevolen laagdikte:  

 A.F.N.O.R. NF T 36-005. Familie 1 Klasse 6b. 
 Epoxyhars verhard door poliamiden 
Strak en glanzend 
64 ± 2 % (53 ± 2 % in volume) 
1.10 ± 0.1 afhankelijk van de gekozen kleur. 
Tixotroop 
> 21°C  
Stofvrij90 minuten 
Droog voor aanraking: 180 minuten 
Overschilderbaar met zichzelf na 4 uren droging 
8 Uren  
11 m²/kg bij 40 µm droog op vlak ondergrond en zonder verlies 
minimum 80 microns tot 120 mu voor toepassing op beton. 
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APPLICATIE Materiaal Verdunning 
  Kwast 0 tot 5 % cellulose thinner 
 Rol  
 Pneumatisch spuitpistool 5 tot 20% cellulose thinner 
 Pistolet airless  
 
OVERSCHILDERBAARHEID Met zichzelf na 4 uren tussentijd 
AANBEVELINGEN Applicatie omstandigheden: 

* Zowel de ondergrond als de omgevingstemperaturen moeten boven de 
10°C en onder de 35°C liggen. 
* Bij temperaturen lager dan 8°C kan men werken uitvoeren door gebruik te 
maken van verharder SR L-17046 
* Niet gecondenseerde ondergronden: de temperatuur moet minstens 3° 
hoger liggen dan het douwpunt. 
* De relatieve vochtigheid moet lager liggen dan 75 %. 
* Mechanische weerstand: lichte belasting na 2 dagen; volledig hard na 
1 week. 

KLEUREN RAL, AFNOR, DB of op aanvraag ontwikkelde kleuren. 

 
VERPAKKINGEN Component A : gekleure base 2li ; 

8li of 16kg. 
  

 Component B : verharder  L11174 
0,5li; 2li; 3kg 

 Voor snelle droging of bij koude 
temperaturen : component B : SR 
L-17046, bestaat in 0,3li en 1,2li 
voor 2 en 8li verpakking comp. A 

REINIGING cellulose thinner     
 
BEWARING 1 jaar in gesloten en ongeopende verpakking. 

Opslaan in een goed geventileerd lokaal met een temperatuur tussen + 5 en 
 + 35°C. 
 

HYGIENE EN VEILIGHEID 
 
VOC WAARDEN 

Zie de overeenkomende MSDS. 
 
Maximale  toegela ten UE gehal te  (Cat  I IA/j )  :  500g/ l (2010)  
2KPU Industr ie  f in i t ion Composant  A+B+verdunner  :  394g/ l  
 

 
 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de laatste editie is. 
Alle informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond 
de staat en behandeling van de ondergronden vereisen. 
 
 


