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Geen onkruid meer tussen stenen!
Eigenschappen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toepassingen

Eenvoudig en snel aan te brengen tegen lage kosten
Buitengewoon duurzaam
Sterke reductie op de onderhoudskosten
Reinigings – en bestrijdingsmiddelen zijn niet of nauwelijks nodig
Geen milieubelasting
Volledig waterdoorlatend
Geschikt voor loopbelasting
Vorst- en strooizoutbestendig
Het met CETIPOX® GR behandelde materiaal is bij 20 °C
na 24 uur uitgehard

• Looppaden
• Boomspiegels
• Decoratieve randafwerkingen

Technische gegevens:
Twee componenten epoxy
Druksterkte vlgs DIN 1164
Buigsterkte vlgs DIN 1164
Uitharding bij 20 °C
Verwerkingstijd
minimale verwerkingstemperatuur
CETIPOX® GR verkleurt geen materiaal
Split en kwartsgrind zijn leverbaar

18 N/mm²
7 N/mm²
na 24 uur
30 min. bij 20 °C
5 °C
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Werkvoorbereiding:
• Er dient met uitzondering van boomspiegels een stabiele ondergrond te zijn
• Split of kwartsgrind dienen bij voorkeur droog te zijn
• De met CETIPOX® GR aangemaakte materialen zijn onder droge omstandigheden te verwerken
• De randen van de afwerking met CETIPOX® GR moeten altijd worden opgesloten
• Opsluitbanden of bekistingen zijn vooraf aan te brengen
• Niet te behandelen oppervlakken goed afschermen
Verwerking:
• Meng component B met component A
• Meng het split/grind met de verkregen menging CETIPOX® GR
• Meng het geheel grondig gedurende 4 tot 5 minuten
• Breng de verkregen menging split/grind in porties aan op het te behandelen oppervlak
• Verdeel deze met een hark, spaan of schop
• Breng de massa aan tot een gewenste laagdikte van minimaal 3 tot 10 cm
• Het geheel met een trilbalk of plakspaan verdichten en egaliseren
Gebruik:
• Voor boomspiegels is 2,5 kg CETIPOX® GR met 75 kg split/grind nodig
• Voor alle andere toepassingen is de hoeveelheid split/grind terug te brengen naar 50 kg

Veiligheid en afvalverwerking:
Draag handschoenen,
beschermende kleding en een
veiligheidsbril. Bij huidcontact met
het materiaal direct met water en
zeep wassen. Bij oogcontact
grondig met water spoelen en
arts raadplegen. Contact met
levensmiddelen vermijden. Buiten
bereik van kinderen houden.
Gebonden materiaal kan als
huishoudafval worden beschouwd
en als zodanig worden behandeld.
De afzonderlijke componenten
zijn als chemisch afval te
karakteriseren en zijn bij milieuparken ofwel afvalverwerkers in te
leveren.
Uitvoerige informatie over
voorschriften, eigenschappen en
verbruik kunnen te allen tijde
opgevraagd worden bij LOKOFIX.
Verbruikscalculator op
www.lokofix.nl.
Houdbaarheid van de hars/harder
is bij een ongeopende verpakking
en vorstvrije opslag 12 maanden.
Vulstof droog bewaren.

Alle vulstoffen zijn natuurproducten waarbij natuurlijke kleurafwijkingen kunnen optreden. De gedrukte informatie in deze folder is gebaseerd op ervaring en
op het huidige niveau van wetenschap en praktijk. Ze is niet bindend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Alle eerder verstrekte informatie is
met het verschijnen van deze brochure niet meer van toepassing. Afbeeldingen idem. Alle verwerkingsgegeven hebben betrekking op een temperatuur van
20°C. Uitgave juli 2014
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