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HYDROPOX 

Watergedragen tweecomponenten epoxy eindlaag 
    

BESTEMMING 
 
HYDROPOX is een verf met een hoge mechanische en scheikundige weerstand, die 
voor de volgende toepassingen binnen bestemd is: 
● Bescherming en verfraaiing van betonwanden en wanden van bouwwerken zoals 
tunnels, overdekte geulen, kokers en de bijbehorende elementen (technische 
lokalen, veiligheidsnissen, leidingen, kokers enz.). 
● Wijnkelders 
● Productieruimten in de voedingsindustrie  
● Industriële vloeren 
 
● OPMERKING: Het systeem kan van antislipeigenschappen worden voorzien.  
 
Gebruik hiervoor het additief ANTI SLIP L-25084 
 
1,875 l CA + 0,200 kg additief ANTI SLIP L-25084 
7,500 l CA + 0,800 kg additief ANTI SLIP L-25084 
Voeg het poeder voorzichtig in de verf (CA) toe door enkele minuten te mengen. 
Voeg daarna het overeenstemmende verhardingsmiddel HYDROPOX L11399 (CB) 
toe. 
Voor het antislipsysteem bevelen wij de volgende werkwijze aan: 
* 1e laag HYDROPOX voor hechting zonder additief ANTI SLIP L-25084; 
 * 2e laag met additief ANTI SLIP L-25084; 
* Afwerken met 1 laag zonder additief ANTI SLIP, zodat de verf gemakkelijker kan 
worden afgewassen. 
 

ONDERGRONDEN 
 
● Beton en cementpleister 
● Metalen elementen die tegen corrosie werden beschermd (met HYDROPRIMER 
of epoxyprimer HYDRO RAL 7040 L-20069) 
● Kan rechtstreeks op gegalvaniseerd staal en aluminium worden aangebracht 
● Verenigbare oude verflagen die in een goede staat verkeren (vooraf testen) 
● Andere ondergronden: neem contact op met onze technische dienst 
 

ALGEMENE KENMERKEN ● Watergedragen product: geurloos, gemakkelijk en veilig aan te brengen, 
milieuvriendelijk (VOC: < 8 g/liter) 
● Uitstekende chemische weerstand tegen vetten, olie, koolwaterstoffen, zuren en 
verdunde basen,... 
● Hoge hardheid met het oog op een goede slijtvastheid en weerstand tegen 
gebruikelijke detergenten 
● Doeltreffende en duurzame bescherming tegen de corrosieve omgeving in tunnels 
(SO2,CO2, dooizout, water) 
● Vullende verf die niet druipt 
● Kan op een vochtige (zij het niet doorsijpelende) verticale ondergrond worden 
aangebracht  
● HYDROPOX beantwoordt aan de volgende normen: 
Glans ISO 2813 
Weerkaatsing ISO 2814 
Chemische weerstand ISO 2812 
Hechting ISO 4624 
Waterdampdoorlatendheid ISO 7783-1 
Waterdoorlatendheid EN 1062-3  
Bestendigheid tegen dooizout EN 13687-1  
Doorlatendheid van kooldioxide EN 1062-6. 
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HYDROPOX 

Watergedragen tweecomponenten epoxy eindlaag 

IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Indeling: 
Uitzicht van de droge film: 
Vast stofgehalte/ gewicht: 

Densiteit: 
Viscositeit bij 20 °C: 

Droging bij 20 °C, 60 % RV: 
 en 40 m s: 

 
 

Theoretisch rendement: 
 

AFNOR NF T36-005 Familie 1 Klasse 6b 
Halfglanzend 
 68  2 % 
 1,5  0.1, afhankelijk van de kleur 
 Tixotroop 
Stofvrij: 3 uur 
Verhandelbaar: 8 uur/ hard en volledig uitgehard: 8 dagen 
Droogtijd tussen twee lagen: 24 tot 72 u (indien langer: gladmaken of schoonmaken 
met doek met solvent)  
Het drogen duurt langer bij koud en vochtig weer  
 6 -8  m²/l op gladde ondergrond en zonder verlies 

GEBRUIKSAANWIJZINGEN 

 

Giet component B (verhardingsmiddel) in component A (gekleurde basis).  
Verhouding CA/CB: 3/1 in volume en 4/1 in gewicht. 
Roer goed tot een homogeen mengsel ontstaat.  
 
Verdun tot de juiste viscositeit afhankelijk van het gekozen materiaal. 
Laat het mengsel 10 minuten indikken. 
Levensduur van het mengsel: ongeveer 2 uur (bij 20 °C) 
We adviseren in ieder geval om vooraf een hechtingstest uit te voeren. 
 

VOORBEREIDING VAN DE 
ONDERGROND 

 

De ondergrond moet stevig zijn en moet vooraf op een behoorlijke manier 
voorbereid zijn, zodat alle losse en niet hechtende deeltjes verwijderd zijn. De 
ondergrond mag geen sporen van olie, vet, cementmelk, uithardingsproduct of 
andere stoffen bevatten die de hechting zouden kunnen bemoeilijken. 
 
Beton en aanverwanten 
Vers beton moet minstens 28 dagen gedroogd zijn. 
Indien nodig moet de ondergrond onder hoge druk worden gereinigd of 
gezandstraald. 
Oude verflagen die zich in een goede staat bevinden, moeten alkalisch worden 
gereinigd. 
Losse betoninslagen moeten worden bijgewerkt en barsten moeten met een 
solventvrije epoxymortel worden opgevuld. Droogtijd: minstens 24 uur. 
De hechting wordt bepaald door de porositeit van de ondergrond. Niet-
absorberende oppervlakken, zoals sterk gedoseerde cementvlakken of geglazuurde 
oppervlakken, moeten eerst mechanisch (kogelstralen-schuren) of chemisch 
worden matgemaakt door afbijten door middel van zoutzuur dat in water gemengd 
is (10 %). 
U kunt de poreusheid van de ondergrond gemakkelijk controleren door een kleine 
hoeveelheid water op het ontstofte oppervlak te gieten. Als het water doordringt, 
vormt zich een donkere vlek. In dat geval wordt de ondergrond als voldoende 
absorberend beschouwd.  
Als het water 'afparelt' en het beton niet nat maakt, moet de ondergrond (verder) 
worden matgemaakt om een goede hechting te verkrijgen. 
Metaal 
Alle vormen van vervuiling, oude verf die niet hecht en sporen van vet moeten 
worden verwijderd door afkrabben, borstelen, ontstoffen en ontvetten. 
Roest, kalamijn, beschadigde oude verflagen moeten worden verwijderd - bij 
voorkeur door kogelstralen of zandstralen tot een minimumgraad SA2. Als 
zandstralen niet mogelijk is, moet de ondergrond worden geschuurd-geborsteld tot 
een niveau ST3. 
Op ijzerhoudende ondergronden: breng een laag HYDROPRIMER of 
epoxyprimer HYDRO RAL 7040 L-20069 aan 
Op gegalvaniseerd staal en aluminium: breng rechtstreeks HYDROPOX aan 
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HYDROPOX 

Watergedragen tweecomponenten epoxy eindlaag 
 
 
 

 Ondergrond Verdunning 
Aanbrengen Borstel, rol: 1e hechtingslaag 10-15 % met water 

2e laag, 3e laag: 5-10 % met water 
VERF met antislipadditief: verdunning 10 % met 
water 

 
 

Airless spuitpistool:  0 tot 5 % met water, afhankelijk van de 
weersomstandigheden en de aanbrengingstechniek 

 
 
 
REINIGING VAN HET 
MATERIAAL 
 

Onmiddellijk na gebruik met water 

AANBEVELINGEN Omgevingsvoorwaarden bij het aanbrengen 
* Omgevingstemperatuur en temperatuur van de ondergrond hoger dan 10 
°C en lager dan 35 °C 
* Niet condenserende ondergrond: de temperatuur van de ondergrond moet 
minstens 3° C hoger liggen dan het dauwpunt. 
* Relatieve vochtigheid lager dan 90 % 

KLEUREN RAL, Robin MIX-kaart 
Ook beschikbaar als Hydropox-blanke lak. Gesatineerd transparant uitzicht. 

VERPAKKING 
 

 Component A: Gekleurde basis: 16 kg, 7,5 liter, 1,875 liter 
 Component B: 4 kg, 2,5 liter, 0,625 liter 
 Component A Hydropox-blanke lak: 1,38 liter 
 Component B Hydropox-blanke lak: 625 ml  

 
BEWARING 1 jaar in originele en niet-geopende bussen. 

Bewaar het product in een geventileerd lokaal bij een temperatuur tussen 
 +5 en +35 °C. 

HYGIËNE, VEILIGHEID 
EN TRANSPORT 

Zie het overeenstemmende veiligheidsinformatieblad 
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HYDROPOX 

Watergedragen tweecomponenten epoxy eindlaag 
 
 
 
Te volgen behandeling voor het aanbrengen van de HYDROPOX tweecomponentenverf op een  niet-geschilderde  
of een geschilderde betonvloer. 
 
Alle sporen van vuil en vet moeten worden verwijderd om de verf goed te laten hechten op een niet-geschilderde 
of geschilderde betonvloer.  
 
1) Op niet-geschilderd beton 
 
a) Reiniging van de vloer: 
 
Los 10 % zwavelzuur in water op, maakt de vloer nat en wrijf de vloer stevig in met een borstel. Schuur en spoel daarna 
met zuiver water. 
 
Opgelet:  Wacht tot de vloer volledig droog is voordat u begint te schilderen. 
 
b) Eerste laag Hydropox: 
 
Verdun de HYDROPOX tweecomponentenverf met 10 % water en breng het product daarna met de rol aan.        
Droogtijd tussen de twee lagen: 10 tot 12 uur, afhankelijk van de buitentemperatuur.         
 
c) Afwerking:   
 
Breng twee lagen niet-verdunde HYDROPOX tweecomponentenverf aan nadat de droogtijd verstreken is. Droogtijd 
tussen de twee lagen: 10 tot 12 uur, afhankelijk van de buitentemperatuur. Reiniging van het materiaal met water 

 
2) Op geschilderd beton 
 
a) Reiniging van de vloer: 
 
Verstuif RobinClean op de vloer, wrijf in met een borstel of met een Scotch Brite spons, laat drogen en reinig daarna met 
blauw Wypall-papier. 
 
Opgelet: Wacht tot de vloer volledig droog is voordat u begint te schilderen. 
 
b) Eerste laag Hydropox: 
 
Verdun de HYDROPOX tweecomponentenverf met 5 % water en breng het product daarna met de rol aan. 
Droogtijd tussen de twee lagen: 10 tot 12 uur, afhankelijk van de buitentemperatuur.         
 
c) Afwerking:   
 
Breng 1 tot 2 lagen niet verdunde HYDROPOX 2 tweecomponentenverf aan. Houd daarbij rekening met de 
droogtijden. Droogtijd tussen de twee lagen: 10 tot 12 uur, afhankelijk van de buitentemperatuur. Reiniging van het 
materiaal met water.  

 
VOC: de maximale waarden voor dit product (cat. IIA/j) in de EU bedragen 140 g/l (2007) en 140 g/l (2010). De huidige 
waarde bedraagt 8 g/l 

 
 
 
Opmerking: Deze fiche vervangt alle vorige fiches over dit product. De klanten dienen bij onze diensten na te gaan of dit wel degelijk de 
recentste editie is. De informatie die in deze fiche wordt vermeld, heeft slechts een indicatieve aard. Het is mogelijk dat in een 
aangepaste beschrijving over de aard en de toestand van de ondergrond die moet worden behandeld, andere instructies worden 
vermeld. Deze laatste moeten worden nageleefd. 


