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Onze adviezen en gebruiksvoorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen 
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BV. 
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Omschrijving 
SABA Flexform is een 2-componentige, plamuurmassa op basis van epoxy polysulfide. 

 
Toepassingsgebieden 
SABA Flexform is vooral geschikt als reparatie-uitvlakmortel en voor het aanbrengen van vloeistofdichte dorpels op beton bij 
(bedrijfs)vloeren.  

 
Voordelen 
 scheuroverbruggend 
 hoge slagvastheid 
 bestand tegen mechanische belastingen 
 slijtvast 

 resistent tegen gedefinieerde chemische stoffen 
   (voor meer informatie neem contact op met SABA) 
 bevat geen oplosmiddelen 
 overschilderbaar  

Verwerking 
Voor verwerking en voorbehandeling van de ondergrond verwijzen wij u naar de desbetreffende toepassingsgerichte infobladen 
en voorbehandelingstabellen op www.saba.nl 
 
Technische gegevens  

Bestelinformatie 

Andere verpakkingen en kleuren op aanvraag leverbaar. Bij grootverpakkingen kan de houdbaarheid afwijken.  
 
Veiligheidsaanbeveling 
Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar het desbetreffende SABA veiligheidsinformatieblad. 
 
 
 

                                                                                                                                       

 Deel A Deel B 

Basis  epoxiden polysulfide/amine 

Dichtheid (EN 542) ca. 1.560 kg/m3  ca. 1.700 kg/m3  

Vaste-stof gehalte ca. 100% ca. 100% 

Verwerkingstijd (20 °C) ca. 1 uur  

Uithardingstijd (23 °C, 50% RLV) ca. 24 uur  

Eindsterkte (23 °C, 50% RLV) na ca. 7 dagen  

Hardheid in Shore D (EN ISO 868) ca. 70  

Volumeverlies (EN ISO 10563) < 1%  

Treksterkte (Fmax) (DIN 53455) ca. 13 N/mm2  

Rek bij breuk (DIN 53455) ca. 10%  

Druksterkte (DIN EN 12190) klasse R3  

Hechtvermogen (DIN EN 1542) klasse R4  

Verwerkingstemperatuur minimaal + 10°C tot maximaal + 35 °C  

Temperatuur ondergrond minimaal + 10°C  

Opslagtemperatuur minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C  

Temperatuurbestandheid minimaal -40 °C tot maximaal + 100 °C  

Verpakking set (A + B component) set (A + B component) 

Inhoud 1,5 liter  5 liter  

Kleur grijs (deel A groengrijs, deel B roodbruin) 

Artikelnr. 100274 ABG 100274 ABB 

Houdbaarheid 18 maanden (in ongeopende verpakking) 


