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RC SL 
OPLOSMIDDELVRIJE ZELFNIVELLERENDE EPOXY GIETVLOER (2-3mm) 

 

Vloersystemen 
 

 

VOORDELEN VAN RC SL 

✓ Hoge mechanische eigenschappen 
✓ Goede chemische bestendigheid 

✓ Hoge slijtvastheid 

✓ Geschikt voor industriële toepassingen 

 

Beschrijving 
 

RC SL is een vloeistofdicht epoxy vloersysteem met hoge mechanische eigenschappen en een goede chemische bestendigheid. 

Geschikt voor industriële toepassingen. 
 

• A-component: gemodificeerd epoxyhars met pigment 

• B-component: polyamideverharder 

• C-component: fijne inerte droge vulstof (kleur op aanvraag) 

 

Toepassingsgebied 
 

• Als een stofvrije zuur- en alkalibestendige voegloze zelfnivellerende industriële vloerbekleding van 3 mm dikte; 

• Voor keukens, stapelplaatsen, garages, drukkerijen, slachterijen, chemische sectoren ...; 

• RC SL is enkel geschikt voor binnengebruik. 

 

Toepassingsgebied 
 

• Zonder oplosmiddelen; 

• Beperkte laagdikte; 

• Hoge slijtvastheid; 

• Mechanische kracht; 

• Uitstekende vloei; 

• Hoge chemische bestendigheid; 

• Makkelijk te onderhouden. 

 

Ondergrond 
 

De betonondergrond moet droog zijn en vrij zijn van olie, vet en stof. Het vochtgehalte van het beton moet lager zijn dan 6%, 

wat overeenstemt met beton van 28 dagen oud. Cementhuid dient verwijderd te worden, eventueel met kogelstralen.   
 

Vervolgens RC 845 epoxyprimer aanbrengen. Na 24 uren RC SL aanbrengen. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

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. 
 

Giet RC SL uit en verdeel het met een platte of getande lijmkam. Gebruik een getande lijmkam met een driehoekig 

bladprofiel. Na 24 tot 48 uren wordt een toplaag RC HARDTOP 403 W aangebracht. 
 

Na 24 uren uitharding is de vloer beloopbaar. Mechanisch belastbaar na 2 dagen. Volledige chemische bestendigheid na 7 

dagen bij 20°C, lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd. 
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Verbruik 
 

1,7 kg/m²/mm dikte. 

 

Technische karakteristieken 
 

Kleuren: RAL-kleuren volgens Reynchemie-lijst 

Vaste stof: 100% 

Soortelijke massa: Ca. 1,5 kg/dm³ 

Praktisch verbruik: 5,1 kg/m² voor 3 mm 

Maximale verwerkingstemperatuur: 60°C 

Minimale verwerkingstemperatuur: 10°C 

Potlife: Ca. 30 minuten 

Hechting op beton: Overtreft de samenhang van de ondergrond 

Dikte: Ca. 3 mm 

Druksterkte: 75 N/mm² 

Buigtreksterkte: 43 N/mm² 

Trekweerstand: 18 N/mm² 

Rek bij breuk: 3% 

Polymerisatie: 24 uren bij 20°C 

Mechanisch belastbaar: Na 7 dagen bij 20°C 

Beloopbaar: Na 24 uren bij 20°C 

Brandklasse: Klasse 2 

Elektrische weerstand: > 1013   
 

Chemische weerstand na 7 dagen bij 20° C: 

Weerstaat aan zuren, basen, olie, vet, benzine, solventen, zoutoplossingen, gas- en agressieve dampen en zeelucht. 

Solventbestendigheidslijst op aanvraag. RC SL verdraagt een temperatuur van 60°C continu en kortstondig 80°C. 

  

Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Eindafwerking 
 

• Sterk antislip: RC SL volledig instrooien met zand (M31), nadien afcoaten met RC 660 

• Licht antislip: RC SL wordt ingestrooid met PVC-schilfers a rato van 100 gr/m² 

• Krasbestendige toplaag: indien een bijkomende krasbestendige toplaag aangebracht wordt, dient men “RC SL 5” te 

bestellen in plaats van “RC SL 4”. Opgelet: de hardtop moet binnen de 3 dagen aangebracht worden! 

 

Opmerkingen 
 

• 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 en minder dan 

25°C bedragen. 

• De nog niet uitgedroogde epoxy mag niet met water in aanraking komen (dit kan tot witte vlekken leiden). 

 

Reiniging gereedschap 
 

Met RC VERDUNNER direct na gebruik. Verhard product kan enkel mechanisch verwijderd worden. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Bewaar RC SL in een droge, goed geventileerde opslagruimte tussen 5°C 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. 

 

 

Verpakking 
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25 kg sets (art.nr. 90100). 

 

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.  

 


