
 

 

DIBA EP 280 
Productinformatieblad 

  
Productomschrijving  Oplosmiddelvrij, 2 componenten troffelbindmiddel op basis van speciale  
    epoxyharsen. 
 
Toepassing   Als bindmiddel voor DIBA DECO  & DIBA TRIMIX  
 

Eigenschappen    � Oplosmiddelvrij 

    � Reukarm 

    � Niet ontvlambaar 

    � Goede kleurstabiliteit 

    � Chemisch resistent en slijtvast 

    � Bestand tegen dooizouten en thermo shock 

    � Waarneembare pot life  

    � Zeer slijtvast 
 
Kleur    Transparant 
 
Technische gegevens  Laagdikte        ca. 5 mm 
Met DIBA TRIMIX  Druksterkte   80 N/mm²  

Buigtreksterkte    25 N/mm² 
Soortelijke massa   2,1 kg/dm³ 

    pot life    35 minuten bij 20°C 
    Temperatuurbestendigheid              40°C  

60°C Kortstondig toelaatbaar 
         
Praktisch rendement  Voeg 12 gewichtsprocent DIBA TROFFELBINDMIDDEL toe ten opzichte 
    van DIBA TRIMIX of DIBA DECO 
 
Voorbehandeling  Zie productinformatie DIBA EP 110 PRIMER 
ondergrond    
 
Verwerkingscondities Ondergrond vochtgehalte <3,5%. Zorg ervoor, dat de R.V. de 80% niet 

Overschrijdt en dat de ondergrond temperatuur 3°C boven het dauwpunt ligt. 
Materiaaltemperatuur : minimaal +10°C, maximaal +30°C 
Ondergrondtemperatuur : minimaal +10°C, maximaal +30°C  
Luchttemperatuur : minimaal +10°C, maximaal +30°C  

 
 



 

 

 
Menging   De componenten dienen in hun geheel zorgvuldig te worden gemengd. Giet 

component B (harder) volledig in de verpakking van component A (hars) 
Mechanisch mengen met een laag toerental, zodanig dat weinig lucht inslaat, 
gedurende ca. 2 minuten, tot een homogene massa in één kleur ontstaat. Giet 
na het mengen de massa in een schoon mengblik en meng nogmaals 
gedurende 1 minuut. 

 
Stort de TRIMIX in mengkuip. 
Let op: meng altijd een gelijke tijd om kleurverschil, door onderling 
verschillende slijtage, te voorkomen Voeg het gemengde bindmiddel toe en 
meng gedurende 3 minuten door tot een homogeen mengsel. 

 
Verwerking   De mix van bindmiddel en DECO of TRIMIX wordt aangebracht door middel 
    van bijvoorbeeld een trekbak en verdicht met behulp van een spaan of 
    vlindermachine. Het materiaal hardt in iedere dikte uit. 

         
Verpakking   Units van 6 kg 
   
Houdbaarheid   Bij kamertemperatuur 1 jaar, opslag tussen+0°C en +30°C 
 
Veiligheid   DIBA EP 280 TROFFELBINDMIDDEL veiligheidsinformatieblad 
 
 
 
 
 


