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RC MG 
EPOXYGIETMORTEL  

 

Betonherstelling | Vloersystemen 
 

 

VOORDELEN VAN RC MG 

✓ Groot aantal toepassingen 
✓ Geen oplosmiddelen 

✓ Hoge drukweerstand 

✓ Uitstekende vloei-eigenschappen 
 

Beschrijving 
 

RC MG is een tweecomponentenproduct op basis van epoxyharsen. Na mengen ontstaat een gietmassa die kan gebruikt 

worden voor een groot aantal toepassingen. RC MG bestaat uit een gemodificeerd aminehars met chemisch inerte vulstoffen 

en bevat geen oplosmiddelen. 

 

Toepassingsgebied 
 

• Uitvullen van gietmallen; 

• Uitvullen van allerlei horizontale holten; 

• Verankeren van bouten, machinesteun en sporen; 

• Bedding voor tramsporen, kraanbanen en andere ondergronden die zwaar verkeer te verduren krijgen; 

• Bruikbaar als ondersabeling. 

 

Ondergrond 
 

De draagvlakken moeten droog, zuiver, gaaf, vrij van stof en andere onzuiverheden zijn. Beton, mortel, asbestcement, steen, 

baksteen, hout … zandstralen of zorgvuldig afschuren met een stalen borstel of slijpschijf.  
 

De mortel of beton moet minstens 28 dagen oud zijn.  
 

De temperatuur van de ondergrond en de omgeving dient minstens 10°C te zijn tijdens het aanbrengen van het product. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Meng de A-component (grote verpakking) met een elektrische of pneumatische menger op een lage snelheid (300 

toeren/min of minder). Voeg na enkele minuten de volledige inhoud van de B-component (kleine verpakking) toe en blijf 

het geheel mengen tot een uniform grijs mengsel bekomen wordt. Luchtinslag dient te worden vermeden.  
 

RC MG wordt in voorgedoseerde kits geleverd. De verhouding ervan is zeer strikt en hier mogen in geen geval aanpassingen 

aan gebeuren.  
 

Hou tijdens het opvullen van de te behandelen holtes voldoende valhoogte aan zodat het mengsel alle voorziene 

uitsparingen opvult en er geen luchtbellen meer aanwezig zijn in het mengsel die schadelijk zouden kunnen zijn voor de 

homogeniteit van de verankering. Indien de op te vullen ruimte groot is, kan deze gevuld worden door opeenvolgende 

lagen van maximum 2 cm dikte te leggen. Tussentijd van 2 uren respecteren.  
 

Het vast te zetten object goed opspannen en onbeweeglijk houden gedurende 12 uren. 

 

Verbruik 
 

2 kg/m²/mm dikte. 
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Technische karakteristieken 
 

Kleur:  Grijs 

Vaste stof:  100 % 

Densiteit:  Ca. 2 kg/dm³ 

Trekweerstand door buiging:  400 à 450 kg/m² 

Drukweerstand:  900 à 1000 kg/cm² 

Afschuiving:  85 kg/cm² 

  

Veiligheid 
 

Probeer altijd de meest recente veiligheidsfiche te raadplegen. 

 

Opmerkingen 
 

De ideale omgevingstemperatuur bedraagt 15°C. De doorhardingstijd is afhankelijk van de temperatuur van het mengsel de 

ondergrond en de omgeving. Uitharding tot 5°C is mogelijk.  
 

Verwerkbaarheidsperiode:  

• Bij 10°C: 90 minuten 

• Bij 20°C: 30 minuten 

• Bij 40°C: 10 minuten 

 

Reiniging gereedschap 
 

Reinig alle gereedschappen en verwerkingsapparatuur onmiddellijk na gebruik met RC VERDUNNER. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats. Geopende verpakkingen 

dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen.  

• 1 jaar in originele verpakking. 

 

Verpakking 
 

Set van 10 kg (art.nr. 50300). 

 

Foto’s 
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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.  

 


