
IN2-MASTIC
PRODUCT
BESCHRIJVING

MASTIEK VOOR HET HERSTELLEN VAN 
NATUURSTEEN EN BETON

Polijstbare mastiek voor het vullen van gaten in beton of 
natuursteen. Zonder chemische stoffen die het oppervlak 
aantasten. Eens verhard, evenaart of verbetert het de 
hardheid en sterkte van de behandelde steen.

Beschikbaar in neutrale kleuren en in een breed gamma 
kleuren om alle soorten stenen ter wereld te evenaren. 
De lijm kan ook makkelijk gekleurd worden met speciale 
polyesterpasta pigmenten.

GEBRUIKS
AANWIJZINGEN

Zorg dat het oppervlak dat gelijmd moet worden grondig 
schoongemaakt en volledig droog is. 

Mix de lijm met 2 à 3% verharder (dosering: 100 delen lijm 
+ 3 delen verharder) om een perfecte binding te verkrijgen. 
Verhardingstijd: 3-7 minuten bij temperatuur van 25°C met 
3% verharder.

Breng het product aan en wacht tot het volledig uitgehard 
is alvorens te starten met schuren.

WWW.IN2-CONCRETE.COM

VOORDELEN
IN2-MASTIC

+ Verhardt het behandelde oppervlak
+ Hoge weerstand tegen weersinvloeden en solventen
+ Hoge hechtingssterkte
+ Makkelijk te schuren en polijsten
+ Laag gehalte aan styreren

OPMERKINGEN EN
AANDACHTSPUNTEN

• Bevat: styrenen
• De klant is verantwoordelijk om te verifi ëren dat het 

product geschikt is voor gebruik en dat het gebruik 
gebeurt volgens de wetgeving en patenten die gelden in 
het land van de gebruiker.

TECHNISCHE INFO

Vorm

Ontvlampunt

Viscositeit

Gebruiksratio

Gel tijd

Kleefvrij

Verpakking

Opslag

Bewaartijd

Gekleurde vloeistof

Niet relevant

15000 - 19000 cps bij 25°C

100 delen lijm + 2/3 delen verharder

3 / 4 minutes bij 25°C

Na 15-20 minuten in een dunne laag bij 25°C

Blikken van 1,5 kg
 
Zorg dat het deksel goed dicht is en bewaar in een koele 
plek bij 20°C.

IN2-MASTIC kan minstens 6 maanden bewaard worden bij 
25°C.

GEZONDHEID EN 
BESCHERMING

Veiligheid is niet duur, het is onbetaalbaar. Werk altijd veilig!

• Draag veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril, 
handschoenen, een helm en andere beschermende 
kledij.

• Draag altijd een mondmasker als je werkt met chemische 
stoffen.

• Vermijd overvloedig inhaleren van mist en dampen, 

vooral in slecht geventileerde plekken. 

• Vermijd contact met ogen, handen en kledij. Was grondig 

na gebruik.

• Indien je je onwel voelt of irritatie ervaart op de huid, 

ogen of luchtwegen, consulteer een dokter.

TECHNISCHE
ONDERSTEUNING

Technische vragen? Contacteer je verdeler!

Stempel verdeler

IN2-CONCRETE
info@in2-concrete.com

STANDAARDKLEUREN
IN2-MASTIC kan  
geproduceerd 
worden in alle 
mogelijk kleuren

KLEUR OP MAAT
Zwart
Donkergrijs
Lichtgrijs
Beige
Wit
Neutraal


