TOPOLINE
JC GOM
Metselmassa voor voegen met weinig beweging
Basis : epoxy met 2 bestanddelen elastomeertype
TOEPASSINGSDOMEINEN
Dient om de verbrokkelingsvoegen in de vloer te vullen.
Goed geschikt voor voegen in de vloer in lokalen zoals :
Zuiveringsstations
Car-wash
Slachthuizen
Garages
Parkings
Ateliers
Opslagbakken
Opslaghallen
Productiehallen
Vochtige gebouwen
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ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
TOPOLINE JC GOM hecht perfect op dragers zoals beton, asfalt, metaal en tegelvloeren.
Omwille van de twee bestanddelen heeft TOPOLINE JC GOM het voordeel van snelle polymerisatie .
Kleur :

grijs
beige

Verbruik : 1,1 kg/l
Verpakkingen : 6 kg (A+B)

CHEMISCHE RESISTENTIES
Is bestand tegen talrijke chemische stoffen die over het algemeen in de industrie gebruikt worden.
Resistentie :
- uitstekend tegen bases en detergenten, contact van lange duur mogelijk.
- goed tegen verdunde zuren, contact van enkele uren mogelijk.
- goed tegen oplosmiddelen, koolwaterstoffen, oliën en vet.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Aan + 23°C: resistentie bij tractie : 5,8 N/mm², verlenging bij de breuk : 107 %
Aan - 10°C : resistentie bij tractie : 20,3 N/mm², verlenging bij de breuk : 43 %
Aanhechting op staalgrit : 14 N/mm² (aan + 23°C).
Pot life : 45 min. Aan + 20° C
Hardheid shore A : 93 tot 14 dagen
Mengverhouding : A = 48 %
B = 52 %
Droging bij 20°C :
droog bij het aanvoelen : 6 uren
uiteindelijk droog : 3 dagen

GEBRUIK
Dragers : droog en gereinigd, desnoods met slijpschijven, en vervolgens vrijgemaakt van stof
Betontegels moeten minstens 28 dagen liggen opdat ze al zouden ingetrokken zijn.
Vette dragers zijn te vermijden.
Temperatuur : minimum : + 10 ° C
maximum : + 25 ° C
Bij heet weer moet de mechanische plaatsing snel gebeuren om de polymerisatie in de apparatuur te vermijden.
Primer : aanbevolen voor te weinig sterke boorden ; primer TOPOLINE 910 P gebruiken, die moet sinds minstens 4 uur ingesmeerd zijn.
Mengeling : de mengeling gebeurt met een boormachine (300 tot 400 t/Min.). Vermijden dat er te veel lucht in
de massa binnengeleid wordt.
Mengduur : 2 tot 3 minuten; aandringen aan de boorden en de bodem opdat de massa helemaal homogeen
zou zijn.
Het gieten : het is mogelijk manueel te gieten indien de voegen tamelijk breed zijn (1 cm). Voor kleine breedtes
geniet het de voorkeur een extrusiepistool te gebruiken (gelieve ons te raadplegen).
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Doorsnede : over het algemeen vierkant; gezaagde voegen mogen volgegoten worden over hun volledige
hoogte.
Gebruiksduur : aan + 20°C : 45 min.
Reiniging van de instrumenten : TOPCLEAN DOUX

ANDERE TYPES
TOPOLINE JC GOM THIXO
Dit product wordt brijachtig gemaakt voor verticale gebruik of bij hellende vlakken. Deze formule laat ook toe
vloertegels soepel te lijmen, met name op balkons en terrassen.
TOPOLINE JC GOM BITUME
Dit met bitumen gewijzigd product wordt versoepeld en is geschikt voor alle buitenwerken onderhevig aan
grotere temperatuursschommelingen.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN
In contact met de huid kan het product irritatie veroorzaken. Daarom is het aanbevolen rubberen handschoenen te dragen en handen en voorarmen in te wrijven met een beschermende crème.
Bestanddeel A = irriterend
Bestanddeel B = bijtend
Veiligheidsmaatregelen :

R 24
S 26, 36/37/39

Deze technische gebruiksaanwijzing is het gevolg van onderzoek en veel ervaring. Toch kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden, want succes
wordt alleen verzekerd indien men rekening gehouden heeft met alle bijzonderheden van elk geval. Wij bevelen aan voorafgaandelijke proeven uit te
voeren om te bepalen of het product geschikt is voor de beoogde toepassing. UPDATE 12/2000
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