
Epoxy 
Injection

  VOORBEREIDING  VOORBEREIDING
Zorg dat de ondergrond droog, schoon en ontvet is. Epoxy hecht 
slecht op een vuile of vette ondergrond. Maak de ondergrond altijd 
eerst schoon en vetvrij met bijvoorbeeld aceton, water en ammonia 
of Mr.Boat Bio ontvetter. Gebruik hiervoor geen terpentine, was-
benzine of andere reinigingsmiddelen. Schuur de ondergrond  
op met een grove korrel (circa 120). Verwerk de epoxy altijd bij 
kamertemperatuur. Bij kou de verpakking tot kamertemperatuur 
verwarmen, bijvoorbeeld in warm water, zodat de epoxy wat 
dunner wordt en makkelijker te mengen is.

  VEILIGHEIDVEILIGHEID
Epoxy kan een allergische reactie veroorzaken. Vermijd contact 
tussen nog niet uitgeharde epoxy en de blote huid. Draag hiervoor 
nitril handschoenen. Gebruik bij schuren een geschikt stofmasker. 
Epoxy moet op een veilige manier worden opgeslagen zodat het, in 
het bijzonder voor kinderen, niet in contact met de blote huid komt 
of ingeslikt kan worden. Bekijk voor gebruik de veiligheidsetiketten 
op het product. Het volledige veiligheidsinformatieblad is op te 
vragen via info@mrboat.nl of te vinden op de productpagina op 
mrboat.nl.

  MENGENMENGEN
Je gebruikt de hars en harder altijd samen, nooit los van elkaar. 
Probeer de uithardingstijd niet te verkorten door meer harder toe 
te voegen. Dat werkt niet, integendeel: te veel harder zorgt ervoor 
dat de epoxy helemaal niet uithardt! Let er op dat hars en harder 
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zeer goed met elkaar gemengd worden voor gebruik om kleverige 
plekken in het eindresultaat te voorkomen. Door het mengen 
ontstaan luchtbelletjes, vooral als de epoxy koud is. Laat na het 
mengen de epoxy 2-5 minuten rusten zodat de luchtbelletjes 
verdwijnen en het mengsel helder wordt. Het mengen van epoxy 
kan op gewicht of op volume. De mengverhouding van beide 
manieren staat aangegeven op de verharder.

  COATEN MET EPOXY  COATEN MET EPOXY
Coaten is eenvoudig: je brengt de epoxy op dezelfde manier aan 
als bij schilderen, met een roller of een kwast. Gebruik wegwerp-
kwasten en/of speciale epoxyrollers. Gebruik geen schuimrollers: 
deze brengen lucht in de coating.

Het verbruik van de impregneerhars is sterk afhankelijk van de 
zuiging van het te behandelen oppervlak, circa 350 gram per m2 
is gebruikelijk.

Meerdere lagen kun je op twee manieren aanbrengen:
Nat op nat: dit is het meest efficiënt. Je brengt een tweede 
laag aan als de eerste laag nog aan het uitharden is (deze is 
niet meer kleverig, maar je ziet nog wel een vingerafdruk).

Na uitharding: is de eerste laag al uitgehard, dan schuur je 
de eerste laag eerst weer licht op (korrel 80-100) en maak je 
die vetvrij, voordat je de tweede laag aanbrengt.
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  REINIGEN   REINIGEN 
Gebruik bij voorkeur wegwerpkwasten en rollers. Niet uitgeharde 
epoxy kun je verwijderen met azijn. Gereedschap is te reinigen met 
aceton. Uitgeharde epoxy verwijderen is iets lastiger. Verwarm de 
epoxy met een föhn tot maximaal 90˚C, totdat de epoxy weer zacht 
wordt, en verwijder zoveel mogelijk epoxy met een verfkrabber 
of plamuurmes. Verwijder de rest met schuurpapier. Zorg voor 
voldoende ventilatie als je epoxy gaat verwarmen.

  HOUDBAARHEID   HOUDBAARHEID 
Koel en donker bewaren. De epoxy is minimaal 1 jaar te gebruiken. 
Na deze periode blijft de epoxy te gebruiken, maar kan de  
helderheid afnemen.
 
  CHEMISCH AFVAL  CHEMISCH AFVAL
Voer niet uitgeharde epoxyhars en -harder af als chemisch afval.

   VERWERKINGSTIJD EN UITHARDING   VERWERKINGSTIJD EN UITHARDING
De verwerkingstijd geldt bij 20˚C. Onder de 20˚C kun je nog prima 
werken, maar duurt het langer voordat de epoxy is uitgehard. 
Uitharding van dikke lagen gaat sneller dan dunne lagen. Na de 
verwerkingstijd gaat de epoxy ‘gellen’: het wordt een kaasachtige 
substantie. Je kunt de epoxy in de mengbeker dan niet meer 
verwerken. Het zal echter nog enkele uren duren, voordat de 
epoxy echt uithardt.

  AFWERKING EN BESCHERMING TEGEN UV-STRALING  AFWERKING EN BESCHERMING TEGEN UV-STRALING
Indien gewenst kun je epoxy afwerken met een 1- of 2-componenten 
verfsysteem in kleur of transparant. Zo voorkom je dat de epoxy 
onder invloed van UV-licht vergeelt. Voor de meeste verfsystemen 
heb je geen primer nodig, maar volg altijd het advies van de fabrikant. 
Blijft de afwerking transparant, dan raden we aan een UV-blocker 
te gebruiken om vergeling tegen te gaan. Voor extra bescherming 
kun je daarna ook nog een transparante UV-bestendige (2 compo-
nenten) lak aanbrengen. Deze maken het oppervlak beter bestand 
tegen krassen en hitte. Voor het afwerken met een lak of verf raden 
we aan om de epoxy te schuren met korrel 240-320.

•  Injection Epoxy
Te gebruiken vanaf 10˚C
Verwerkingstijd circa 45 min. 
Stofdroog 8-12 uur
Eindsterkte 20 tot 32 uur bij 20˚C. 

Uitharding


