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EH196NL EPOXY GIETMORTEL 

TESTRAPPORTEN EN CERTIFICATEN

› voldoet aan EN 13813 Dekvloermortel en dekvloeren 
› kwaliteitssysteem van de onderneming gecertificeerd conform DIN EN ISO 9001:2015 
 
 

TOEPASSINGSVOORBEELD  
Aangieten van pompfundaties met EH196NL epoxy gietmortel, drukvast en trilling dempend



EPOXY GIETMORTEL 

EIGENSCHAPPEN

› kant en klare 2 componenten epoxy gietmortel bestaande uit hars (A) en harder (B) 
› vulstof voorgemengd en vacuüm ontlucht 
› zeer vloeibare verwerkingsconsistentie, verpompbaar, zelf verdichtend 
› zonder hechtbrug, bijzonder goede hechting op beton, staal en hout 
› vormt zeer sterke verbinding met de ondergrond 
› hoge begin- en eindsterkte 
› snel belastbaar (ca. 24 uur) 
› voor hoge statische en dynamische belastingen 
› trilling dempend, zeer geschikt voor het afgieten van compressor-skids 
› ongevoelig voor temperatuur wisselbelasting tot +70 °C 
› waterdicht, bestand tegen olie, lichte zuren en logen 
› kan onder invloed van UV licht verkleuren 
› hoge elektrische doorgangsweerstand, geschikt als isolator 
 

TOEPASSINGEN

› giet- en ankermortel toepassingen in machinebouw zoals compressoren, fixatoren en pompen 
› geschikt voor het gieten van grotere volumes 
› isolator, voorkomt zwerfstromen tussen kathodisch beschermde fundering en prefab bovenbouw 
› als isolator te combineren met EH2 epoxy troffelmortel voor het ondersabelen van prefabbeton en staal 
› spoorbouw en kraanbanen 
› renovatie van houten balk- en paalkoppen 
› aangieten en verlijmen van verzinkte bouwdelen en roestvast staal 
›  brugopleggingen 
› machines met hoog trillingsniveau 
› prefab beton- en staalbouw 
› equipment in de chemische industrie 
› schraaplaag voor epoxy overlagingen 
 

TOEPASSINGSVOORBEELD  
Aangieten van een compressorskid met EH196NL epoxy gietmortel



Technisch Merkblad 
EH196NL

TECHNISCHE GEGEVENS

  TYPE                                                                                                                                                               EH196NL 
  Korrelgrootte                                                                                                      mm                                  0-0,5 
  Laagdikte                                                                                                             mm                                  6–50 
  Mengverhouding                                                                                               Harz : Härter                  10 :1 
  Verbruik ca.                                                                                                          kg/(m2· mm)                   1,8 
  Soortelijk gewicht (23 °C/50 %)                                                                      kg/m3                              1.600 
  Spreidmaat                                                                                                          cm                                    ≥ 30 
  Vloeimaat                                                                                                            cm                                    ≥ 60 
  Verwerkingstijd ca.                                                  10 °C                                 min                                  40 
                                                                                      20 °C                                min                                  30 
                                                                                      30 °C                                min                                  20 
  Overschilderbaar na                                               10 °C                                h                                       24-36 
                                                                                      20 °C                                h                                       10-20 
                                                                                      30 °C                                h                                       8-15 
  Min. verwerkingstemperatuur                                                                          °C                                     10 
                                                                                           1 d                                N/mm2                            ≥ 70 
                                                                                           7 d                                N/mm2                            ≥ 80 
                                                                                        28 d                                N/mm2                            ≥ 100 
  Buigtreksterkte*                                                           1 d                                N/mm2                            ≥ 30 
                                                                                           7 d                                N/mm2                            ≥ 30 
                                                                                        28 d                                N/mm2                            ≥ 30 
  Aanhechtingssterkte                                                   7 d                                N/mm2                            ≥ 1,5 
  E-modulus (statische)                                                 7 d                                N/mm2                            ≥ 13.000 
  Elektrische doorgangsweerstand ca.                                                            Ωm                                   9,4 tot 12 * 1011 
* morteldruksterkte en buigtreksterkte cfm. DIN EN 196-1 
 
Opslag:               Tenminste 12 maanden. Koel, droog en vorstvrij in originele verpakking. 
Verpakking:        2 componenten verpakking van 15-kg; 45 blikken op europallet 675 kg 
Gevarenklasse:  Gevaargoed. Zie verpakking en veiligheidsbladen. 
 
 



EPOXY GIETMORTEL 

VERWERKING

Geschikte mengijzers: Gebruik mengijzers die geschikt 
zijn om de voorgemengde vulstof op te voeren, zoals 
bijvoorbeeld de MKD 100, 120 of 140 HF van Collomix. 
  
Handmenger: Meng beide componenten grondig 
door elkaar tot een homogene massa. Houd het roer-
werk in de vloeistof, zodat geen lucht wordt inge-
mengd. Neem tijdens het mengen ook de wand van 
het blik goed mee. Na 3 tot 5 minuten wordt het 
mengsel overgegoten in een schoon metalen vat en 
nogmaals 1 minuut doorgemengd. Materiaal vervol-
gens direct verwerken. 
 
Mengtijd: Minimaal 5 minuten.  
Consistentie: Na het mengen is de mortel zeer  
vloeibaar en klaar voor verwerking.  
 
VERWERKEN 
Hechtbrug: Een hechtbrug is alleen noodzakelijk op 
poreuze en sterk zuigende minerale ondergronden. 
Gebruik dan EH1 epoxy grondering (zie apart  
productblad). 
 
Gieten: Het aangieten van de bekisting vanaf één 
kant of hoek zonder onderbreking uitvoeren, zodat 
lucht wordt uitgedreven. Bij grotere oppervlakken 
adviseren wij vanuit het midden van de plaat te gie-
ten, bijvoorbeeld door een aparte vulsparing en met 
behulp van een goot of trechter. Ankergaten eerst  
afzonderlijk vullen (tot iets onder het vloerpeil) en 
daarna de rest van de fundatie aangieten. Zorg er-
voor dat de te ondergieten kolomvoetplaat en/of de 
onderflens van binten altijd enkele millimeters mee 
wordt ingegoten, zodat u zeker bent van volledige  
inbedding in de mortel en dus optimale ondersteu-
ning. Bij voorkeur doorgieten tot een hoogte van  
ca. 30 % van de dikte van de flens.  
 
Laagdikte: De opgegeven laagdikte van 6 tot 50 mm 
betreft slechts een indicatie en is afhankelijk van de 
situatie. In beginsel geldt, dat bij toename van het te 
ondergieten oppervlak de toegestane laagdikte af-
neemt. Zulks ter beperking van de exothermie en 
krimp.  
Enkele voorbeelden zijn: 
-  Bij gebruik van de mortel als schraaplaag over          
  meerdere vierkante meters gebruikt men een  
  laagdikte tot ca. 6 mm.  
- Voor het aangieten van standaard kolomvoetplaten  
  en separaat bekistte binten is een laagdikte tot  
  ca. 70 mm mogelijk.  
- Ankers in ankergaten van 150x150 mm en een  
  diepte van 600 mm, mogen in 2 lagen van  
  ca. 300 mm worden aangegoten.  
- Bij het ondergieten van complete bintenframes over 
  een oppervlak van meerdere vierkante meters binnen 
  één randkist is ca. 25 mm de maximum laagdikte. 
 
Binnen de overschilderbare tijd zoals opgegeven in 
de technische tabel kunnen nieuwe lagen hechtend 
worden opgebracht tot de gewenste laagdikte is  
bereikt. Is de overschilderbare tijd verstreken, dan 

ONDERGROND VOORBEREIDEN 
Minerale ondergrond:  
Werk op een vorstvrije, droge en schone betonnen 
ondergrond. Losse en aanhechting beperkende  
substanties zoals cementhuid, olie en vet verwijderen. 
Ondergrond opruwen door middel van boucharderen, 
kogelstralen of frezen (NIET schuren). De toeslag- 
materialen in het beton moeten daarbij zichtbaar zijn 
blootgelegd. Hechtvlakken stofvrij maken met een 
stofzuiger (NIET bezemen). Hechtsterkte ≥ 1,5 N/mm² 
aantonen. 
De restvochtigheid in minerale ondergronden mag 
ten hoogste 4 % bedragen. De relatieve luchtvochtig-
heid mag maximaal 80 % bedragen. De temperatuur 
van de ondergrond moet minimaal 3 °C boven de 
dauwpunt temperatuur liggen. Er mag geen sprake 
zijn van optrekkend vocht uit de ondergrond. 
 
Metalen ondergrond: Hechtvlakken ontvetten en ont-
doen van loszittend roest door middel van stralen. 
Gewenste ruwheid voor aanhechting op niet geprofi-
leerd staal is Sa 2,5 conform DIN EN ISO 12944-4.   
 
Bekisting: Indien van toepassing: Gebruik stabiele 
waterdichte bekisting. Bij gebruik van gietmortel alle 
naden afdichten. Gebruik niet-zuigend materiaal zoals 
betonplex. Bekisting ter voorkoming van aankleving 
vóór montage behandelen met ontkistingswas.  
 
Giet-overstek: Om de mortel onder de constructie te 
kunnen gieten en de te vullen ruimte te ontluchten 
wordt de bekisting 50-70 mm ruimer gesteld. Bij 
laagdikten groter dan 70 mm geldt, dat dit zoge-
naamde “giet-overstek” maximaal gelijk mag zijn aan 
de laagdikte. Bij zwaar dynamisch belaste of voorge-
spannen constructies met hoge randspanningen is 
het raadzaam de giet-overstekken te beperken of tot 
nul te reduceren. Dit kan alleen als de bekisting dicht 
tegen de constructie wordt geplaatst. Zorg in dat ge-
val op alternatieve wijze voor voldoende vul- en ont-
luchtingsopeningen. Hoe geringer het giet-overstek, 
des te kleiner de kans op randschades. Houd altijd 
rekening met de eisen die uit constructief oogpunt 
aan de laagdikte zijn gesteld. 
 
Non-ferro metalen: Geen bezwaren. 
 
MENGEN 
Verpakking: De hars (A-component) en de harder  
(B-component) worden in afgepaste hoeveelheid 
aangeleverd in een metalen doorslagverpakking. De 
harder zit in het verhoogde deksel en vloeit bij de 
hars zodra de bodem van het deksel met een priem 
wordt doorgeslagen. Neem het deksel weg als deze 
helemaal leeg is. Meng altijd de volledige hoeveel-
heid en ga niet zelf kleinere volumes afwegen. 
 
Geschikte mengers: Gebruik een krachtige hand-
menger met een contra roterend dubbel roerwerk. 
Meng bij een laag toerental, circa 50-60 omwentelin-
gen per minuut. Houd u aan de voorgeschreven 
mengtijd.  



dient de onderlaag geschuurd te worden en stofvrij 
gemaakt, alvorens de volgende laag wordt opgegoten. 
 
Grotere laagdikten kunnen ook worden uitgevoerd 
door de mortel te verschralen met vuur gedroogd 
split. Bedenk wel dat hierdoor de vloeibaarheid ver-
mindert en de mortel andere eigenschappen krijgt 
dan bedoeld. Raadpleeg onze technische dienst voor 
mogelijke recepturen. 
 
Overschrijding van de maximale laagdikte kan leiden 
tot een hoge exothermie, krimp en scheurvorming. 
Daardoor ontstaan luchtbellen in de mortel en kun-
nen gassen en rook vrijkomen. In extreme gevallen 
kan dit tot zelfontbranding van de mortel leiden. Stel 
daarom altijd zelf vast of de beoogde laagdikte past 
bij het specifieke gebruik in de voorgenomen toe-
passing. Bij twijfel raadpleeg onze technische dienst. 
 
Verwerkingstemperatuur: +10 °C. bis + 30 °C. (lucht- 
mortel- en constructietemperatuur).  
De restvochtigheid in betonnen ondergronden mag 
ten hoogste 4 % bedragen. De relatieve luchtvochtig-
heid mag maximaal 80 % bedragen. De temperatuur 
van de ondergrond moet minimaal 3 °C boven de 
dauwpunt temperatuur liggen. Er mag geen sprake 
zijn van optrekkend vocht uit de ondergrond. 
 
NABEHANDELEN 
Reinigen: Gereedschap en gemorst materiaal direct 
na gebruik reinigen met EH Reiniger en verdunner. 
Afdekken: Het oppervlak gedurende 24 uur bescher-
men tegen alle vormen van contact met vocht; denk 
ook aan condens. Contact met vocht leidt tot witte 
verkleuringen en een kleverig oppervlak met af-
wijkende eigenschappen. 
Beschermen tegen vorst: Het oppervlak gedurende 
tenminste 24 uur beschermen tegen vorst. 
 
TENSLOTTE 
Krimp: krimparme epoxymortel is niet krimpvrij en 
kan daardoor tijdens en na applicatie scheuren. Mee-
stal is dit een gevolg van onvoldoende hechtsterkte 
op een zwakke of niet juist voorbereide ondergrond, 
al dan niet in combinatie met een te grote laagdikte. 
Reeds bestaande scheuren in de ondergrond kunnen 
zich aftekenen. Dilataties kunnen helpen scheurvor-
ming tegen te gaan of te beperken, maar kunnen met 
dit product niet worden overlaagd. Aansprakelijkheid 
voor scheurvorming wijzen wij af. 
 
Geschiktheid: dit product is geschikt voor construc-
tieve en bouwkundige doeleinden. Textuur en kleur 
worden mede bepaald door de methode van en om-
standigheden tijdens de verwerking en afwerking. 
Ook na oplevering en/of ingebruikname kunnen er 
onder invloed van chemische reacties van het pro-
duct met allerlei verbindingen in de lucht kleurveran-
deringen optreden en uitbloedingen ontstaan. Het 

product kan bovendien verkleuren onder invloed van 
UV licht. Ook kunnen er kleurverschillen optreden 
tussen verschillende productiebatches. Aansprake-
lijkheid voor cosmetische defecten wijzen wij af 
 
Verwerkbaarheid: alle genoemde morteleigen-
schappen zijn verkregen bij een temperatuur van  
20 °C ± 2 °C. Hogere en lagere temperaturen leiden 
tot afwijkend gedrag. Hogere temperaturen verhogen 
de vloeibaarheid en bekorten de verwerkings- en  
uithardingstijd. Lagere temperaturen verminderen  
de vloeibaarheid en verlengen de verwerkings- en 
uithardingstijd.   
 
FYSIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN EN VEILIGHEID: 
Het product is in uitgeharde toestand niet giftig. 
Neem de veiligheidskenmerken op de verpakking in 
acht en lees vooraf de veiligheidsbladen. Draag 
tijdens het mengen en verwerken altijd lichaam be-
dekkende kleding inclusief handschoenen en een 
veiligheidsbril. Bij contact van het vloeibare materiaal 
met de huid direct reinigen met veel water en zeep. 
Het product afvoeren als chemisch afval en beslist 
niet door het riool wegspoelen of in contact brengen 
met de grond, omdat het dan in het drinkwater kan 
geraken. 
 
WAARSCHUWING: Eenmaal gemengd dient u de 
volledige hoeveelheid materiaal over te gieten in een 
schone metalen verpakking en direct te verwerken. In 
gemengde toestand ontstaat een exotherme reactie 
waardoor een verpakking na verloop van tijd spon-
taan kan gaan roken en ontbranden. Daarbij komen 
giftige dampen vrij. Gemengde restanten die binnen 
de verwerkingstijd niet meer worden gebruikt, ter 
voorkoming van brand uitgieten in een met zand  
bedekte metalen bak en na uitharding afvoeren als 
chemisch afval. 
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De specificaties vermeld in dit merkblad, alsmede de genoemde toepassingen en aanbevelingen, zijn gebaseerd op onderzoek en ervaring.  
Ze zijn vrijblijvend en leiden nooit tot aansprakelijkheid jegens derden. De verstrekte informatie vrijwaart klanten en gebruikers er niet van de 
producten en de voorziene werkwijze te onderzoeken op geschiktheid voor het betreffende doel. De opgegeven waarden werden verkregen 
volgens de normen waarnaar wij verwijzen en bij 20 °C. Het betreft gemiddelde waarden en analyses. Specificaties kunnen bij levering afwijken. 
Afwijkende toepassingen moeten door ons schriftelijk zijn bevestigd. Verzeker u altijd van de laatste versie van dit productblad, die verkrijgbaar 
is op www.pagel.nl. Met het verschijnen van dit merkblad zijn alle voorgaande merkbladen vervallen. Bij twijfel raadpleegt u onze technische dienst.
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