
IN2-GROUTING
PRODUCT
BESCHRIJVING

GROUTING VOOR HET OPVULLEN VAN KLEINE BARSTEN EN 
GAATJES IN BETONOPPERVLAKKEN 

IN2-GROUTING is een bouwmateriaal voor het opvullen van 
kleine barstjes, gaatjes en de poriën van beton. 

IN2-GROUTING mengt zich tijdens het schuren van de vloer 
met het vrijgekomen stof en vormt zo een vullende pasta die 
perfect overeenkomst met het kleur van de vloer en vult alle 
oneffenheden voor een prachtig glad resultaat.

GEBRUIKS
AANWIJZINGEN

Schuur met metaalgebonden diamantgereedschappen en 
voeg af en toe kleine hoeveelheden water toe.

De grouting zal in combinatie met het stof een paste vormen 
in de kleur van de vloer die alle oneffenheden opvult.

Laat na het schuren de pasta 12 uur drogen en schuur dan 
het overtollige materiaal weg met kunststofgebonden dia-
mantgereedschappen.

Polijst daarna met een verharder (IN2-DENSIFY) voor het 
beste resultaat.

WWW.IN2-CONCRETE.COM

VOORDELEN
IN2-GROUTING

+ Product van topkwaliteit
+ Neemt automatisch de kleur van de vloer over
+ Makkelijk in gebruik
+ Voordelig

OPMERKINGEN EN 
AANDACHTSPUNTEN

• Afval, incl. lege verpakkingen, is gecontroleerd afval 

en moet worden afgevoerd via een gekwalificeerd 

afvalverwerkingsbedrijf, conform de plaatselijk 

geldende regelgeving.

TECHNISCHE INFO

Vorm 

pH

Vriespunt

Kookpunt

Relatieve dichtheid

Oplosbaarheid in water

VOC-gehalte

Gebruikstemperaturen

Opslag

Maximale opslagperiode

Witte vloeistof met karakteristieke geur

6,0 - 9,0

0°C

100°C

1,00g/cm³ (bij 20°C)

100%

Max 0,05

5°C - 40°C

Bewaar op een vorstvrije, goed-geventileerde 
plek uit direct zonlicht

6 maanden

TECHNISCHE
ONDERSTEUNING

Technische vragen? Contacteer uw locale verdeler.

Verdeler

info@in2-concrete.com
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GEZONDHEID EN
BESCHERMING

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

• Draag veiligheidsschoenen en -bril, handschoenen 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.


