
IN2-FILL JOINTS
PRODUCT
BESCHRIJVING

VLOEIBARE EPOXYLIJM VOOR VOEGEN OF 
SCHEUREN IN STEEN EN BETON

IN2-FILL JOINTS is een vloeibare epoxylijm voor het vullen 
van voegen in vloeren in steen of beton. Je kan er ook 
scheuren tot 5 mm mee herstellen.

IN2-FILL JOINTS bestaat uit een hars (component A) 
en een verharder (component b) die gemengd moeten 
worden met een verhouding van 100/25 - 100 delen 
hars + 25 delen verharder. Je kan het ook kleuren met 
polyesterpigmentpasta of -poeder om de kleur van het 
oppervlak te imiteren.

IN2-FILL JOINTS  kan gebruikt worden op oppervlakken met 
lage porositeit en bij alle weersomstandigheden.

GEBRUIKS
AANWIJZING

IN2-FILL JOINTS kan neutraal gebruikt worden of gemengd 
worden met kleurpigmenten om de exacte kleur van het 
oppervlak te immiteren.

Beide componenten goed schudden voor gebruik. Meng 
indien nodig eerst de kleurpigmenten met component A. 
Voeg daarna component B toe aan component A met een 
verhouding van 100/25 (100 delen A + 25 delen B). Roer 
of schud goed, giet de vloeistof in de voeg of scheur en 
laat uitharden. Na 4 uur kan je erop lopen (bij 20°C). Laat 
24 uur drogen en schuur het overtollige product weg met 
metaalgebonden diamant. Er kunnen nog miniscule gaatjes 
achterblijven in de voeg. Die kan je opvullen door te 
grouten. 

Verbruik: gebruik een volume gelijk aan de op te vullen 
voeg of scheur.
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VOORDELEN
IN2-FILL JOINTS

+ Makkelijk in gebruik
+ Snel in gebruik
+ Kan gemengd worden met pigment voor exacte kleur

OPMERKINGEN EN 
AANDACHTSPUNTEN

• Verwerk eventueel het afval volgens de locale 
wetgeving

TECHNISHE INFO COMPONENT A
Vorm

Ontvlampunt

Mengbaarheid

Opslag

Vloeistof

> 60 °C

Kan gemengd worden met kleurpigment of -pasta 
in de kleur van het oppervlak.

Moet gemengd worden met component B in een 
verhouding van 100 delen A - 25 delen B

Bewaar in de originele verpakking op een 
goed-geventileerde plek, zonder direct zonlicht

TECHNISCHE INFO COMPONENT B
Vorm

Ontvlampunt

Relatieve dichtheid

Mengbaarheid

Opslag

Vloeistof

> 60 °C

0,928 Kg/l

Moet gemengd worden met component A in een 
verhouding van 100 delen A - 25 delen B

Bewaar in de originele verpakking op een 
goed-geventileerde plek, zonder direct zonlicht

GEZONDHEID EN
BESCHERMING

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

• Draag handschoenen en een mondmasker

• 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 uw verdeler.

VERDELER

info@in2-concrete.com

ARTIKELCODE OMSCHRIJVING
IN2-FILL-J-001

IN2-FILL-J-005

IN2-FILL-J-010

IN2-FILL JOINTS 1,25 kg (1 kg + 0,25 kg)

IN2-FILL JOINTS 5 kg ( 4 kg + 1 kg)

IN2-FILL JOINTS 10 kg ( 8 kg + 2 kg)

PDS IN2-FILL-JOINTS - laatst aangepast 20/03/2019

STAP 1 STAP 2

  

PIGMENT + A 100 A + 25 B


