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RC EM 107 
EPOXY TROFFELMORTEL 

 

Betonherstelling | Vloersystemen 
 

 

VOORDELEN VAN RC EM 107 

✓ Zeer slijtvast 
✓ Gemakkelijk te verwerken 

✓ Zeer goede antislipeigenschappen 

✓ Graniethard 

✓ Chemisch resistent 
 

Beschrijving 
 

RC EM 107 is een 2-componenten epoxymortel voor het herstellen van horizontale oppervlakken en voor het plaatsen van nieuwe 

troffelmortelvloeren, zelfs waar zeer hoge mechanische en chemische eisen worden gesteld aan de vloer.  
 

RC EM 107 is bijzonder geschikt om oude en beschadigde vloeren te herstellen alsook voor het plaatsen van nieuwe troffelvloeren 

in melkstallen, kraamstallen, slachthuizen, opslagplaatsen enz. 

 

Eigenschappen 
 

• Zeer slijtvast • Gemakkelijk te verwerken 

• Zeer goede antislipeigenschappen • Graniethard 

• Enkel voor binnenvloeren • Chemisch resistent 

• Vloeistofdicht (in geval van afwerking met een topcoat, contacteer Reynchemie) 

  

Ondergrond 
 

Vocht in beton  

Als het beton donker verkleurd of nat is, is er vocht in de vloer aanwezig en kan de vloer niet gecoat worden. Gebruik een 

gasbrander om de vloer te drogen of laat de vloer natuurlijk drogen. Het vochtgehalte van het beton moet lager zijn dan 4%. 
 

Losse of slecht vastzittend beton  

Ongezonde en holklinkende vloerdelen verwijderen en ontstoffen. Enkel op droge ondergrond verwerken..  
 

Reinigen  

Verwijder alle grove onregelmatigheden, zoals voeder- en mestresten. Verwijder het vet of olie op de vloer, gebruik RC 14 om te 

reinigen (zie technische fiche). Etsen van de vloer gebeurt met RC ACEM, om een dieptereiniging te bewerkstelligen alsook de 

hechting te optimaliseren (zie technische fiche). 
 

Primen 

Steeds de ondergrond primen met RC 845: verbruik is 0,2 à 0,25 kg/m2.  

RC EM 107 (mortel) kan nat in nat aangebracht worden op RC 845 (primer).  

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Mengverhouding 

Component A (epoxyhars met inerte vulstoffen): 24,8 kg. Component B (verharder): 0,2 kg. 
 

Mengen 

RC EM 107 is verpakt in voorgedoseerde hoeveelheden als een 2-componenten systeem. Component B volledig toevoegen 

aan component A en mengen met mechanische menger (maximum 400 toeren/min) gedurende minimaal 4 minuten. Het 

product aan de randen en op de bodem goed meemengen. Vervolgens het vermengde materiaal in een andere lege emmer 

overgieten en nogmaals mengen. Onvoldoende of slecht mengen kan leiden tot onvoldoende verharding waardoor zachte 

plaatsen kunnen achterblijven. 
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Verwerken  

In deze onuitgeharde primerlaag wordt de epoxymortel aangebracht en met de vlakspaan geëgaliseerd tot de gewenste 

laagdikte.  Aanbrengen is hetzelfde als het aanbrengen van een gewone chape. De mortelcoating is tot 30 - 45 minuten 

(afhankelijk van de vochtigheidsgraad en temperatuur) na het mengen te verwerken bij een temperatuur tussen de 15°C en 

25°C.  
 

Verbruik 
 

22 kg/m²/cm dikte. Toepasbaar in onbeperkte laagdikte. 
 

Technische karakteristieken 
 

Densiteit: 2,2 kg/dm3 

Kleur: Zandkleurig 

Minimale laagdikte: 7 mm 

Potlife (15°C): 45 minuten 

Doorharding (15°C): 6 uren 

Beloopbaar:  Na 24 uren 

Mechanisch belastbaar: Na 36 uren 

Druksterkte: 70 N/mm² 

Treksterkte: 5 N/mm² 

Warmtebestendigheid: 60° C maximum continu 

Chemische weerstand: Na ± 7 dagen 
  

Veiligheid 
 

Raadpleeg voor meer informatie de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Opmerkingen 
 

• De toplaag kan nog steeds verhard worden met een laag RC 845.  

• Om de chemische weerstand te verhogen, kan afgewerkt worden met topcoat (contacteer Reynchemie).  

• De ideale omgevingstemperatuur bedraagt 15°C. Bij lagere temperatuur dient men met een langere 

doorhardingsperiode rekening te houden. De omgevingstemperatuur moet in elk geval méér dan 10°C bedragen. 
 

Reiniging gereedschap 
 

Met RC VERDUNNER direct na gebruik. Verhard product kan enkel mechanisch verwijderd worden. 
 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan tussen 15°C en 30°C. Verpakkingen dienen zorgvuldig 

afgesloten te worden.  

• Tot 1 jaar na productie in de originele verpakking. 
 

Verpakking 
 

25 kg sets (art.nr. 50104). 
 

Foto’s 
 

  
LP 14-01-2021 

Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten 
die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke 
omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis 
van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt 
zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische 
informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 


