
Poltec 531 is een oplosmiddelvrije 2 componenten 
epoxyhars voor het verlijmen van materialen aan bi-
tumen, beton en metaal.

VERPAKKING
Set van 5kg (2½kg hars component A 
en 2½kg verharder component B)

KLEUR 
Grijs 

VERVOER EN OPSLAG
6 maanden op beschutte plaats met temperatu-6 maanden op beschutte plaats met temperatu-
ren tussen 5o en 25o C. 

• Verlijmen van steenachtige materialen op bitumen   
   of beton.

• Verlijmen van steenachtige materialen op 
   gestraald staal.

• Micromortel voor het stellen van straatwerk op  
   metalen  ondergronden.

Bij verlijming: 500 g/m2

bij micromortel: raadpleeg onze technische afdeling 

Druksterkte       28 dagen: 100 N/mm2

Treksterkte      28 dagen: 35N/mm2
  

Hechtsterkte      28 dagen: >3N/mm2

Dichtheid       1.2 kg/liter

Verwerkingstijd    40 min / 20o C. 

VERWERKING 
VVoor gebruik als dunne lijm of coating in pure vorm, 
de 2 componenten met een spiraalmenger bij laag 
toerental (200-300 RPM) gedurende 3-5 minuten 
mengen tot een homogene massa. Voor gebruik als 
micromortel kan tot 5 volumedelen droog zand toe-
gevoegd worden. Dit zand dient pas toegevoegd te 
worden nadat beide componenten volgens boven-
staande methode gemengd zijn. Een volumedeel 
Poltec 531 vermengd met 5 volumedelen vuurge-
droogd zand heeft een opbrengst van ca. 5½ volu-
medelen micromortel: 22-23 liter per set à 5kg 
Poltec 531

AANBRENGEN VAN HET PRODUCT 
Bij gebruik als lijm Poltec 531 in pure vorm met een 
kwast of roller aanbrengen op beide contactvlakken 
enen vervolgens in positie brengen. Bij het gebruik als 
micromortel Poltec 531 eerst in pure vorm aanbren-
gen op de ondergrond (deze laag mag beslist niet 
opdrogen! ) en vervolgens het mortelbed van Poltec 
531 vermengd met zand aanbrengen. Poltec 531 in 
pure vorm aanbrengen met een kwast of roller op de 
onderzijde van het te verlijmen element. Dit kan ook 
doordoor het element in het mengsel te dopen, houdt 
hierbij echter rekening met een hoger verbruik. Het 
element vervolgens stellen in de micromortel voor-
dat de primerlaag is opgedroogd.

VERWERKING EN UITHARDING 
De uithardingsreactie van Poltec 531, met name in 
pure vorm, produceert warmte waardoor de verwer-
kingstijd afneemt. Het is aan te bevelen Poltec 531 
na mengen over te brengen in een grotere emmer of 
te verdelen in kleinere porties om zo de bulk te ver-
minderen, de opwarming te minimaliseren en de ver-
werkbaarheid te behouden. Ook regelmatig 
doorroeren helpt opbouw van warmte te verminde-
ren. Opslag van Poltec 531 dient hierom ook zo veel 
mogelijk beschut te zijn.

VRIJGAVE VOOR VERKEER:
Bij 20°C na ca. 24 uur
Bij 10°C na ca. 48 uur
Bij 5°C na ca. 96 uur

BENODIGDE HULPMIDDELEN
Troffel, mengkuip en spiraal menger. 

REINIGING GEREEDSCHAP
Gereedschappen direct reinigen met een geschikt 
oplosmiddel voor Poltec 531 is uitgehard. 

OMSTANDIGHEDEN
PPoltec 531 kan aangebracht worden bij temperatu-
ren van 5°-35°C. Verwerken onder goed geventi-
leerde omstandigheden, tijdens de uitharding be-
schermen tegen vocht. Poltec 531 is tijdens verwer-
king gevoelig voor UV en kan hierdoor verkleuren;  
dit heeft geen invloed op de mechanische eigen-
schappen Vermijdt langdurig huidcontact; het
bruik van handschoenen  en veiligheidsbril wordt 
sterk aangeraden.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND
Poltec 531 uitsluitend verwerken op droge  onder-
grond; ook het te verlijmen element dient droog te 
zijn. Na uitharding heeft water geen nadelige in-
vloed  meer op het product. De oppervlakte dient vrij 
te zijn van olie, vetten, andere mogelijke vervuilin-
gen en losse delen. Metalen ondergrond dient 
vooraf gestraald en ontvet te zijn voor een mecha
nisch ankerprofiel.

 Uitstekende hechting aan ondergrond.

Hoge chemische resistentie.

Hoge bestandheid tegen 
weersinvloeden; Onderhoudsarm.

Extreem hoge mechanische 
eigenschappen.
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Gebruik van handschoenen, veiligheidsbril 
en stofmasker wordt aangeraden. 

Dit cementproduct kan irritatie aan de huid 
veroorzaken. 

Bij contact met de ogen onmiddelijk over-
vloedig met schoon water uitspoelen en 
een arts raadplegen.

EPOXYPRIMER

HECHTEN EN 
VERLIJMEN


