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RC FL-FLOOR 
SOLVENTVRIJE ZELF-NIVELLERENDE EPOXY GIETVLOER (1-2 mm) 

 

Vloersystemen 
 

 

VOORDELEN VAN RC FL-FLOOR 

✓ Hoge mechanische eigenschappen 

✓ Goede chemische bestendigheid 

✓ Hoge slijtvastheid 

 

Beschrijving 
 

RC FL-FLOOR is een dunne esthetische epoxy gietvloer, geschikt voor woonkamers, showrooms, apotheken, kantoren, 

beurshallen, musea en als toplaag voor bestaande epoxy gietvloeren. 
 

• A-component: gemodificeerd epoxyhars met pigmenten en vulstoffen 

• B-component: polyamideverharder 

 

Toepassingsgebied 
 

• Als vloersysteem met een hoge slijtvastheid en zuurbestendigheid voor betonvloeren; 

• Voor het vlak maken van beschadigde en oneffen vloeren, agrarische gebouwen, garagewerkplaatsen, magazijnen, etc.; 

• Voor het volledig renoveren van vloeren in de pluimveehouderij en voerdergoten voor de melkveehouderij.  

 

Eigenschappen 
 

• Zonder oplosmiddelen 

• Beperkte laagdikte 

 

• Hoge slijtvastheid 

• Mechanische kracht 

 

• Uitstekende doorstroming 

• Hoge chemische bestendigheid 

 

• Makkelijk te onderhouden  

   

Ondergrond 
 

Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en droog is. De aanbevolen verwerkingstemperatuur voor de ondergrond, de 

omgeving en het materiaal is 15 tot 25°C. Niet gebruiken beneden 10°C. 
 

Vocht in beton: Als het beton donker verkleurd of nat is, is er vocht in de vloer aanwezig en kan de vloer niet gecoat worden. 

Gebruik een gasbrander om de vloer te drogen of laat de vloer natuurlijk drogen. Het vochtgehalte van het beton moet lager 

zijn dan 6%. 
 

Losse of slecht vastzittend beton: In het geval van losse stukken of stof op de ondergrond, zal de coating niet hechten tot al het 

losse materiaal gerepareerd is, of het stof verwijderd is.  
 

Reinigen: Verwijder alle grove onregelmatigheden, zoals voeder- en mestresten. Verwijder het vet of olie op de vloer, gebruik 

RC 14 om te reinigen (zie gebruiksaanwijzing RC 14). Etsen van de vloer gebeurt met RC ACEM om een dieptereiniging te 

bewerkstelligen (zie gebruiksaanwijzing RC ACEM). 
 

Bepaal of het een niet-poreuze beton is: Door een kleine hoeveelheid water op het beton te druppelen. Als het water blijft 

staan, zal RC FL-FLOOR niet voldoende hechten. Om toch voldoende hechting te verkrijgen, de beton opruwen eventueel d.m.v. 

kogelstralen of etsen. Cementhuid dient verwijderd te worden. Bij twijfel in verband met de hechting of de kwaliteit van de 

ondergrond, is het beter om een primer te gebruiken (RC 845). 
 

Gereedschap: Boormachine met mixer, vlakspaan, kam of vloertrekker, ontluchtingsroller, duct tape.  
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Gebruiksaanwijzing 
 

Mengen: Roer de basis (component A) gelijkmatig voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid verharder (component B) toe 

en meng mechanisch (300 omw/min) tot beide componenten homogeen zijn. Voeg langzaam de vulcomponent toe aan het 

mengsel. Meng tot een homogeen mengsel. 

 

Verwerken: Breng de epoxy gelijkmatig aan over de vloer met een vlakspaan of vloertrekker. Nadien 1 tot meerdere malen 

overrollen met een ontluchtingsrol. Luchtinslag bij het mengen van de componenten dient vermeden te worden! Er kan eventueel 

gedroogd instrooizand in de nog natte coating ingestrooid worden, waardoor er meer grip gecreëerd wordt (voor bijvoorbeeld 

oversteekplaatsen van runderen). Na 24 uren kunnen de ingestrooide gedeelten worden afgeseald met een coatinglaag RC 660. 

RC FL-FLOOR is ongeveer 20 minuten na het mengen nog te verwerken bij een temperatuur tussen de 15 en 25°C. 

 

Verbruik 
 

1,7 kg/m²/mm dikte. In geval van een poreuze of ruwe beton kan het verbruik hoger zijn. 

 

Technische karakteristieken* 
 

Buigsterkte: 43 MPa DIN 53452 

Doorbuiging: 13 mm DIN 53452 

E-modulus: 1.986 MPa ISO 178 

Treksterkte: 30 MPa DIN 53455 

Rek bij breuk: 7% DIN 53455 

Druksterkte: 63 MPa DIN 53454 

D-shore: 81 DIN 53505 
 

*De mechanische eigenschappen worden gemeten na 7 dagen uitharding bij 23° C. 

 

• Beloopbaar na 24 uren 

• Mechanisch belastbaar na 2 dagen 

• Chemisch belastbaar na 7 dagen 

 

Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Opmerking 
 

• Bij zeer ruwe ondergronden kan het interessant zijn om voor een mortelvloer RC EM 107 te kiezen.  

• Het schuren met een diamantschijf of het frezen van de ondergrond behoren ook tot de mogelijkheden. Door de vloer 

te schuren met een diamantschijf is het mogelijk om het beton af te vlakken, zodat er minder coating nodig is.  

• De ideale omgevingstemperatuur bedraagt 15°C. Bij lagere temperatuur dient men met een langere 

doorhardingsperiode rekening te houden. De omgevingstemperatuur moet in elk geval méér dan 10°C bedragen. 

 

Reiniging gereedschap 
 

Met RC VERDUNNER direct na gebruik. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Bewaar RC FL-FLOOR in een droge, goed geventileerde opslagruimte tussen 5 en 35°C. 

• 24 maanden houdbaar, C-component onbeperkt houdbaar. 

• Laat het product niet in contact komen met grondwater, oppervlaktewater of riolering. Voer verontreinigde 

verpakkingen en restanten af volgens de wettelijke voorschriften. 
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Verpakking 
 

25 kg set (art.nr. 90110). 

 

 

Foto’s 
 

 
LP 01-12-2020 

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.  

 


