
 
 
 
 
 
 
 

EP & VEJREP Katalysator Nr. 30.910 
 
 

EP Katalysator 
 
Til alle 2-komponente epoxyharpiksprodukter. 
 
 
Fremskynder afhærdning og afkorter drifts- & 
trafikafbrydelser. 
 
 
Produktbeskrivelse: 
EP Katalysator accelererer reaktionshastigheden for MB 
epoxysystemer, ved temperaturer over 10 °C. 
 
 
Anvendelse: 
Anvendes hvor hærdetiden skal reduceres, f.eks. ved lave 
temperaturer i omgivelserne og/eller underlaget. Anvendes 
endvidere til steder hvor arbejdsstedet kun er tilgængeligt i 
kort tid. 
Der tilsættes 3 - 5 % EP Katalysator til det allerede 
blandede epoxyprodukt, afhængigt af den ønskede 
acceleration. 
 
 
Tekniske data: 
Massefylde ved 20 °C: 1,01 g/cm³ 
Viskositet ved 20 °C: 250 - 400 mPa·s 
Emballage: ½, 1 og 12 kg 
Flammepunkt: Over 100 °C 
Lagring: 6 måneder ved opbevaring i 

tillukket originalemballage, 
tørt og ved mindst 10 °C 

 
 
Fysiologiske forhold og personlig beskyttelse: 

Brochurens oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vore seneste oplysninger og 
erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformål uforbindende for os. Køber må derfor selv kontrollere om produkt og 
metode er egnet til det konkrete formål, f.eks. ved at udføre prøver. Vore almindelige forretningsbetingelser er gældende. 
Dette datablad erstatter alle forudgående. 
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Materialet virker ætsende. 
De arbejdshygiejniske regler for arbejde med 
epoxyharpiks og isocyanater skal nøje overholdes. 
Komponenter må ikke i uhærdet tilstand hældes i 
afløb, kloakker eller ud på jorden. 
Spildt materiale skal omgående opsuges. 
Tømte beholdere skal behandles i overens-
stemmelse med affalds- & bortskaffelsesregula-
tiverne. 

VEJREP Katalysator 
 
Til VEJREP og andre 2-komponente polyuretan-
systemer. 
 
Fremskynder afhærdning og afkorter drifts- & 
trafikafbrydelser. 
 
 
Produktbeskrivelse: 
VEJREP Katalysator accelererer reaktionshastigheden 
kraftigt for 2-komponente polyuretansystemer. 
 
 
Anvendelse: 
Anvendes hvor hærdetiden skal reduceres, f.eks. ved lave 
temperaturer i omgivelserne og/eller underlaget. Anvendes 
endvidere til steder hvor arbejdsstedet kun er tilgængeligt i 
kort tid. 
Der tilsættes 0,5 - 5 % VEJREP Katalysator til det 
brugsklare polyuretanprodukt, afhængigt af temperaturen 
og den ønskede acceleration. 
 
 
Tekniske data: 
Massefylde ved 20 °C: Under 1 g/cm³ 
Viskositet ved 20 °C: Ca. 1 mPa·s 
Emballage: ½, 1 og 10 kg 
Flammepunkt: Over 21 °C 
Lagring: 6 måneder ved opbevaring i 

tillukket originalemballage, 
tørt og ved mindst 10 °C 

 
 
Fysiologiske forhold og personlig beskyttelse: 

 
Brandfarlig væske

Materialet er brandfarligt. 

 
Ætsende 

De arbejdshygiejniske regler for arbejde med 
epoxyharpiks og isocyanater skal nøje overholdes. 
Komponenter må ikke i uhærdet tilstand hældes i 
afløb, kloakker eller ud på jorden. 
Spildt materiale skal omgående opsuges. 
Tømte beholdere skal behandles i overens-
stemmelse med affalds- & bortskaffelsesregula-
tiverne. 
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