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RC TM 
EPOXYMORTEL VOOR VERTICALE BETONHERSTELLINGEN 

 

Betonherstelling 
 

 

VOORDELEN VAN RC TM 

✓ Snelle uitharding 

✓ Eenvoudige verwerking 

✓ Geur- en stofvrij 

✓ Hoge druk- en slijtvastheid 

 

Beschrijving 
 

RC TM is een tweecomponenten reparatiemortel voor verticaal werk, vullingen, scheuren in betonnen balken en wanden, 

retoucheren van pilaren, gewelven, voor naadloze plinten en egaliseren van niveauverschillen. RC TM heeft een goede chemische 

resistentie tegen basen, petroleumderivaten, zuren, verdunde organische zuren, zouten en oplossingen. 
 

• Component A: gethixotropiseerd epoxyhars en inerte vulstoffen 

• Component B: polyamineverharder 
 

Ondergrond 
 

• Grondig alle loszittende en holklinkende betondelen weghakken tot op een gezonde, harde en vaste ondergrond.  

• De eventueel vrijgekomen wapeningsstaven zeer grondig ontroesten door afhameren en afschuren met de staalborstel. 

Behandelen met BRANTHO-KORRUX.  

• De ondergrond moet droog, zuiver en vetvrij zijn. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Component B volledig toevoegen aan component A en mengen met mechanische menger (maximum 400 toeren/min) 

gedurende minimaal 4 minuten.  
 

Eerst de te herstellen oppervlakken behandelen met primer RC 850, dan nat in nat de RC TM met een truweel aanbrengen 

zonder bekisting. Vooral de inhoud van randen, bodem en mengspiraal goed afschrapen en meemengen. Vervolgens het 

vermengde materiaal in een andere lege emmer overgieten en nogmaals mengen. Slecht gemengd materiaal leidt tot 

onvoldoende en/of verschillende reactie waardoor zachte plaatsen kunnen achterblijven.  
 

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. 

 

Verbruik 
 

2,0 kg/dm³. 

 

Technische karakteristieken 
 

Buigtreksterkte:  > 20 N/mm² 

Druksterkte:  > 50 N/mm² 

Densiteit: 2,0 kg/dm³ 

E-modulus: 7200 N/mm² 

Uitharding:  Hardt vlug uit zonder krimpen (24 uren) 
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Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Opmerkingen 
 

• Werk steeds met zuivere werktuigen zodat de oppervlakte-afwerking vergemakkelijkt wordt.  

• Tijdens applicatie moet de omgevingstemperatuur minimum 10°C bedragen. 

 

Reiniging gereedschap 
 

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

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

• Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats. Geopende verpakkingen 

dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen.  

• Tot 1 jaar in de originele verpakking. 

 

Verpakking 
 

Een set van 25 kg (art.nr. 50200). 

 

LP 02-09-2021 
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.  

 

 

 

  


