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RC 854 
2-COMPONENTEN MICROMORTELPLAMUUR OP EPOXYBASIS 

 

Betonherstelling | Vloersystemen 
 

 

VOORDELEN VAN RC 854 

✓ Snelle en krimpvrije uitharding 

✓ Uitstekende hechting op beton 

✓ Hoge mechanische weerstand 

✓ Slag- en slijtvast 
✓ Thixotroop, zakt niet uit 

✓ Verticaal en horizontaal toepasbaar 
 

Beschrijving 
 

RC 854 is een thixotrope, 2-componenten reparatiemortel op basis van een combinatie van epoxyharsen met verfijnde 

kwartsvulstoffen voor het egaliseren van scheuren en putten en het afwerken van beton-, mortel- of steenoppervlakken. RC 854 

heeft een zeer sterke hechting op de meeste ondergronden. 

 

Toepassingsgebied 
 

• Reparatieplamuur voor beton, cementmortel en steen; 

• Vullen van gaten en beschadigde hoeken, randen en voegzijden in beton; 

• Structurele verlijming van brede, niet bewegende voegen; 

• Vullen en afdichten van scheuren (geen beweging); 

• Uitstekend geschikt voor het vervaardigen van plinten of sanitaire plinten voor vloer-/muurverbindingen. 

 

Ondergrond 
 

De ondergrond moet volledig zuiver en structureel gezond zijn. Verwijder vetten, olie, stof, loszittende deeltjes en andere 

onzuiverheden die de hechting kunnen beïnvloeden.  
 

De ondergrond moet voldoende drukvast zijn (minimaal 25 N/mm²), met een minimale hechtsterkte van 1,5 N/mm². 
 

Beton moet minimaal 4 weken oud zijn. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Meng het A-component vooraleer het B-component toe te voegen. Meng het mengsel van het A- en B-component grondig 

op met een mengblad in een langzaam draaiende elektrische boormachine (max. 400 rpm) tot men een homogene massa 

bekomt.  
  

De verwerkingstijd van RC 854 is ongeveer 15 minuten bij een temperatuur van 20°C na het samenvoegen van de 2 

componenten. Verwerk het mengsel in 1 keer zo snel mogelijk na het mengen, want als de reactie tussen de componenten 

te ver gevorderd is, zal dit een negatieve invloed hebben op de hechting van het product. De applicatie van het product kan 

gebeuren met een plamuurmes of spatel. 

 

Temperatuur ondergrond          Minimum +10°C  Maximum +30°C  

Omgevingstemperatuur Minimum +10°C Maximum +30°C  

Temperatuur materiaal Minimum +10°C Maximum +30°C  

Dauwpunt Let op voor condensatie! 
 

De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen. 
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Verbruik 
 

2 m²/kg/mm laagdikte. Het praktisch verbruik is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de vorm van het object, de conditie 

en het profiel van het oppervlak, de methode van applicatie en weersomstandigheden. 

 

Technische karakteristieken 
 

Kleur: Grijs-bruin 

Voorkomen:  Gel 

Soortelijke massa:  ± 1,8 g/cm³ (gemengd product) 

Temperatuurbestendigheid:  Tot 60°C 

Druksterkte:  77 N/mm² (MPa) (NBN EN12190) 

Buigtreksterkte: ~38,7 N/mm2 (NBN 12-208) 

Treksterkte: 2,4 – 3,6 N/mm2 

   

Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Reiniging gereedschap 
 

Met RC VERDUNNER direct na gebruik. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

12 maanden na productiedatum in originele, verzegelde en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen tussen +5°C en 

+30°C. 

 

Verpakking 
 

Set van 2,5 kg (art.nr. 70108). 

 

LP 25-11-2020 
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.  

  

 

 

  


