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RAL7016, RAL7044 en RAL7045 
Snel uithardende 2-Componenten Epoxy. 
 
Voor een duurzame, solide afdichting rondom  
doucheputjes en douchedrains. 
Tevens uitermate geschikt voor verlijmingen van  
uiteenlopende bouwmaterialen zoals: 
metalen, kunststoffen, natuursteen, steen, beton,  
glas, vele houtsoorten, keramiek, etc. 
 
Productomschrijving 
Dit snelle 2-componenten lijmsysteem bestaat uit een epoxyhars met verharder, die in gelijke delen met 
elkaar gemengd moeten worden. 
 
2KEPOXY / Douchedrainepoxy is enigszins flexibel, thixotroop, spleet vullend en goed bestand tegen 
schokken. Een grote verscheidenheid aan materialen kan worden afgedicht en verlijmd zoals: metalen, 
kunststoffen, natuursteen, steen, beton, glas, vele houtsoorten, keramiek, etc. 
 
2KEPOXY / Douchedrainepoxy is koud-hardend, zodat volledige doorharding plaatsvindt bij 20°C. 
Doorharding vindt zelfs plaats bij vriestemperaturen. Voor het verkrijgen van optimale waarden kan echter 
ook de lijmnaad worden na gehard door verwarming van een half uur bij 80°C. 
 
 
Belangrijke eigenschappen 

▪ Uitstekende hechtingseigenschappen. 
▪ Slag-, slijt- en stootvast. 
▪ Hoog mechanisch belastbaar. 
▪ Schuurbaar. 
▪ Thixotroop, zeer goed standvermogen. 
▪ Bestand tegen olie, vetten en zuren. 

 
 
Technische gegevens: 
Mengverhouding : A : B = 1 : 1 
Verwerkingstijd : 4-5 min. bij 20°C 
Uithardingstijd : ca.10 minuten bij 20°C 
Nahardingstijd : ca. 12 uur bij 20°C 
Standaardkleuren : Antraciet-Ral7016, Zijdegrijs-Ral7044,Telegrijs-Ral7045 
Viscositeit mengsel : Thixotroop, standvast 
Temperatuur bestendigheid : -30°C tot +120°C 
 
Opslag & houdbaarheid:  
In goed gesloten verpakking, mits koel en droog bewaard, minimaal 1 jaar houdbaar. 
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Verpakking: 

▪ 50 ml. Duokoker inclusief 1 statische menger MA 5.4-17S in minigrip zakje. 
 
Opties: 

▪ Andere RAL-kleuren op aanvraag. (min.250 st.). 

▪ Verpakking in 250 ml. Conuskokers op aanvraag. 
 
 
 



 
Veiligheid & Verwerking: 
1. Raadpleeg voor gebruik de Material Safety Data Sheet (MSDS) voor de specifieke 

veiligheidsinformatie 
2. Voorbehandeling: alle vlakken dienen schoon en ontvet te zijn. Metalen schuren en oxidehuid 

verwijderen. Ontvetten kan gebeuren met bijv. ethanol of IPA. 
3. Doseerpistool DP-50 gereed maken volgens instructie, slede naar achteren trekken. 
4. De duokoker ZONDER statische menger in het pistool schuiven. 
5. Het kapje aan de bovenzijde van de koker eraf draaien en zorgen dat  

component A en B beide uit de dubbelspuit komen. 
6. Beide componenten opvangen in een doek. (= 1% afval). 
7. Bij 2K-producten is het normaal dat component A en B iets achter elkaar aan lopen. 
8. De statischemenger kan nu op de duokoker gedraaid worden, en is klaar voor gebruik. De 

gewenste kleur vermengd zich in de statische menger en moet homogeen zijn, zichtbaar en 
zonder kleurverschil. 

9. Afwerken gaat het beste met water, liever geen “zeepwater” gebruiken omdat bij overtollig 
zeepwater blaasvorming kan ontstaan. Ons advies is om met een houten tongspatel of 
afwerkhoutje te werken, deze kunt u het beste voor de werkzaamheden in het water leggen zodat 
het hout het water opneemt. Ook kunt u de ingespoten voeg licht met water benevelen. Afwerken 
binnen 5 minuten! 

 
 
Wettelijke aansprakelijkheid 
Producten en services geleverd door Kitwereld en Advies (leverancier) zijn onderworpen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden, 
die ten grondslag liggen aan alle verkoopovereenkomsten. Hoewel informatie, aanbevelingen of advisering in goed vertrouwen 
worden gegeven, geeft de leverancier geen waarborg of garantie, opzettelijk of stilzwijgend, (I) voor resultaten onder 
toepassingsomstandigheden bij de eindgebruiker, of (II) effect of veiligheid van de door leverancier geleverde producten, service, 
aanbeveling of advisering. Niets uit dit of enig ander document verandert, varieert, vervangt of kan gelden als afstandsverklaring 
van de Algemene Leveringsvoorwaarden van de leverancier. 
 
Iedere gebruiker draagt de volledige verantwoording voor de beslissing betreffende geschiktheid van product, service, aanbeveling 
of advies van de leverancier voor eigen toepassingen. Iedere gebruiker moet tests en analyses vaststellen en uitvoeren om ervoor 
zorg te dragen dat het eindproduct veilig en geschikt is voor toepassing door de eindgebruiker. Omdat daadwerkelijke toepassing 
door leverancier niet te controleren is, is het gebruik uitsluitend ter verantwoording van de gebruiker, leverancier kan niet 
verantwoordelijk worden gemaakt voor een geleden verlies door oneigenlijk of foutief gebruik van het product. Bovendien is geen 
uitspraak over mogelijk of veronderstelt gebruik van materiaal, product, service of ontwerp bedoelt of kan als garantie voor licentie 
onder patent  of intellectueel auteursrecht van leverancier, dochtermaatschappij of aangesloten bedrijven, of als aanbeveling voor 
gebruik van gelijke materialen, producten, service of ontwerp voor schending van een patent of intellectueel auteursrecht 
beoordeelt worden. 
 
 
KITWERELD en Advies 
Boeg 9  
7891 MR Klazienaveen  
 
0591 - 851 300  
06 – 46 980 620  
info@kitwereld.nl  
www.kitwereld.nl  
KvK 65833287  
BTW NL 1033.15.810 B01 
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