
   

WWW.ARMA‐TUBE.DK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EPOXYSHIELD® FINE CRACK 
REPAIR MORTAR 

 
 

 

Reparationsmørtel til  

mindre revner, synker ikke 
 

2K opløsningsmiddelfri 

Til reparation af op til 3 mm brede revner 

Tørrer på 3-4 timer 

Rækkeevne: 25 m v/ 2 mm bred og 5 mm dyb 

http://www.rust/


 

EPOXYSHIELD® FINE CRACK   
REPAIR MORTAR 

 
 

 

BESKRIVELSE 

Opløsningsmiddelfri 2K flydende reparationsmørtel. Synker ikke.  

  

ANVENDELSE 

EpoxyShield Fine Crack Repair er beregnet til reparation af mindre  

revner i betongulve. 

 
TEKNISKE DATA 

Tørstofindhold, volumen: 100% 

Tørstofindhold, vægt:  100% 

 
TØRRETIDER V/ 20° C / RH 50% 

Genbehandlingstør:  3 - 4 timer v/ 20° C (tørretiden  

øges ved lave temperaturer) 

Pot Life:   20 -30 min 

 
TEORETISK RÆKKEEVNE 

Et sæt med 500 ml rækker ca 25 m til revner, der er 2 mm brede  

og 5 mm dybe.  

 

OVERFLADEFORBEREDELSE 

Revnerne skal være rene, tørre og fri for støv og løst puds.  

Det er normalt ikke nødvendigt at skrabe revnerne inden reparation. 

 
ARBEJDSBETINGELSER 

Arbejdstemperaturen skal være min. 10° C. 

 
BRUGSANVISNING 

Blanding: Et sæt EpoxyShield Fine Crack Repair består af en dåse  

aktivator og en dåse basemateriale. Hæld aktivatoren i basematerialet  

og rør grundigt evt. med en spartel. Rør omhyggeligt rundt i kanten og  

i bunden af dåsen, indtil begge komponenter er fuldstændig blandet. 

Udførelse: Hæld forsigtigt mørtlen ned i revnen og jævn ud med den 

medfølgende plastikspartel. Børst overskydende mørtel væk.  

 
BEMÆRK 

EpoxyShield Fine Crack Repair er kun beregnet til udfyldning af revner.  

Produktet kan ikke afhjælpe konstruktionsfejl eller bruges som fugemasse  

i betonen. Revner som er forårsaget af konstruktionsfejl viser sig igen, når  

gulvet ”giver sig / arbejder”. Sætningsrevner kan fyldes med EpoxyShield  

Fine Crack Repair, men man vil umuligt kunne få en jævn og glat overflade.  

I sådanne tilfælde anbefales det at bruge EpoxyShield® Concrete Repair 

Mortar.  

EpoxyShield Fine Crack Repair kan overmales med alle typer gulvmaling  

og High Performance belægninger. 

 
SIKKERHEDSDATA 

VOC indhold: 0 g/l 

Bemærk:  Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.  

   ADVARSEL: Det blandede produkt bliver hurtigt varmt.  

   Anvend derfor isoleringshandsker. 

 
HOLDBARHED / OPBEVARING 
1 år i uåbnet emballage, forudsat produktet opbevares i tæt lukket  
originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer 
mellem 5° og 35° C.                  

                            Datablad udarbejdet:  12.04.2021 / is 
    

 

 

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget  
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, 
eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i  
det tekniske datablad. 

 

ARMA-TUBE A/S                                              
Taksvej 10 B 

      7400  Herning      
Danmark 

      T : +45 97 12  72 66        

       mail@arma-tube.dk 

      www.arma-tube.dk 

 

  

 

Rust-Oleum Netherlands B:V 
Zilverenberg 16 
5234 GM’s-Hertogenbosch 
The Netherlands 
T : +31 (0) 165 593  636 
info@rust-oleum.eu 

 

Tor Coatings Ltd 

(Rust-Oleum Industrial) 

Shadon Way, Portobello Ind. Estate 
Birtley, Chester-le-Street 

DH3 2RE United Kingdom   
T:  +44 (0)1914 113 146 

info@rust-oleum.eu 

 

N.V. Martin Mathys S.A. 

Kolenbergstraat 23 

3545 Zelem  

Belgium 

T : +32 (0) 13 460  200 

info@rust-oleum.eu 
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