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EEN SOLVENTVRIJE HYBRIDE 
POLYURETHAANCEMENT PLINTMORTEL 

 
 

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN 
 
 • Snelle uitharding 

 • Zonder oplosmiddelen 

 • Product op waterbasis 

 • Quasi geurloos   

 
PRODUCTINFORMATIE 
 
Beschrijving 
Monopur® Industry Cove System is een voorgedoseerde drie-
componenten hybride polyurethaancement  mortel. 
A-component: 
Een polyolemulsie 
B-component: 
Een polyisocyanaat verharder 
C-component: 
Vulstoffen en pigmenten 
 
Gebruik 
Monopur® Industry Cove System wordt gebruikt als 
plintmortel voor Monopur® Industry Systemen.  
 
Verpakking 
Voorverpakte eenheden van 10 kg. 
 
TECHNISCHE INFORMATIE 
 

Mengverhouding A/B/C: 0,60 / 0,62 / 8,78 volgens gewicht 
Verwerkingstijd bij 20°C: ± 15 min. 
Toepassingstemperatuur: +12°C tot +25°C 
Soortelijk gewicht: ± 1,75 kg/dm³ 

 
GEBRUIKSRICHTLIJNEN 
 
Voorbehandeling van de ondergrond 
De ondergrond wordt opgeruwd door schuren om een goede 
hechting te verzekeren. Op de hoeken worden 
verankeringsgroeven ingeslepen. 

Mengen en applicatie 
De componenten A en B worden in de mengemmer gegoten 
en gedurende 30 seconden door elkaar geroerd. Let erop dat 
de verpakkingen volledig leeg zijn alvorens de componenten 
te mengen. Wanneer het harsmengsel volledig homogeen is, 
wordt de helft van het C-component toegevoegd en 
gedurende ongeveer één minuut gemengd tot het mengsel 
homogeen is. Let erop dat de helft van het C-component 
goed nat wordt gemaakt met hars. Herhaal en voeg de 
andere helft van het C-component toe. De mengtijd kan 
lichtjes variëren afhankelijk van de omgevings- en 
materiaaltemperatuur. Wanneer het volledige mengsel 
homogeen is zonder klonters, breng het onmiddellijk aan in 
een nog kleverige Monopur Industry Primer. 
 
De ideale omgevingstemperatuur en temperatuur van het 
materiaal ligt tussen de +12°C en de +25°C. 
 
Dekking van een unit van 10 kg 
Ongeveer 2,4 lopende meter per unit met een straal van 2 cm 
en een hoogte van 10 cm of ongeveer 1 m² met een dikte van 
5 mm per unit van 10 kg. 
 
OPSLAG  
Alle componenten van het Monopur® Industry systeem 
moeten afgedekt en van de grond weg worden bewaard, in 
droge omstandigheden boven 5°C en onder 25°C. Dit is 
vooral belangrijk voor de C-component om te verhinderen dat 
deze hard en klonterig en dus ongeschikt voor gebruik wordt. 
Bescherm alle componenten tegen vorst, ook tijdens het 
transport. 
Blootstelling aan direct zonlicht of andere intense 
warmtebronnen leidt tot ongelijke temperatuurwaarden in het 
opgeslagen materiaal; een dergelijk product mag niet worden 
gebruikt alvorens de temperatuur opnieuw overal dezelfde is; 
anders kunnen er bij het aanbrengen inconsistenties 
optreden. 
 
BEWAARTIJD 
In ongeopende verpakking: 6 maanden. 
 
MEDISCHE- EN VEILIGHEIDSVOOR-
SCHRIFTEN 
Technische- en veiligheidsfiches moeten gelezen en 
begrepen worden. 
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The information on this data sheet supersedes all previous data concerning this product and its application. The application instructions and the technical data concerning our products are indicative. The buyer is responsible for the 
application, also in respect of third parties. Die Information dieses Datenblattes ersetzt sämtliche frühere Angaben über das Produkt und seine Anwendung. Die Anwendungsbestimmungen sowie die technischen Daten des Produktes sind 
lediglich Richtlinien. Der Käufer ist für die Anwendung und Ansprühe Dritter verantwortlich. RPM/Belgium N.V. – Alteco Technik GmbH 

 

TECHNISCHE SERVICE 
Contacteer RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH. 
 
GARANTIE 
RPM/Belgium N.V. en Alteco Technik GmbH garanderen 
producten in perfecte staat en zullen materialen, waarvan 
gebreken zijn bewezen, vervangen. Kleurafwijkingen vallen 
niet onder deze garantie. De gegeven informatie beantwoordt 
aan onze actuele kennis van zaken. Het is de koper zijn 
verantwoordelijkheid om te bepalen welke producten uit het 
gamma voor hem geschikt zijn. 
 


