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PRODUCT DATA  PEGAKOTE  
 
  

OMSCHRIJVING 
2-component waterverdunbare epoxyverf. 

 
SPECIFIEKE KENMERKEN  
Hoge hardheid - uitzonderlijke slijtvastheid - bestand tegen een ganse reeks producten (zoals 
bijvoorbeeld olie, benzine , talrijke solventen, etc.).  
Vrij van oplosmiddelen, nagenoeg reukloos en gemakkelijk te reinigen. 

 
AANBEVOLEN TOEPASSING 
Voor  garages, magazijnen, showrooms, gangen, overdekte parkings, werkplaatsen, etc. 
Alleen voor binnenwerken, zowel voor vloeren als voor muren. 

 
TECHNISCHE GEGEVENS 
Uiterlijk: Halfglanzend (glansgraad 60°: ± 50%) 
Kleur: Standaardkleuren + Mathymix/ColourShop 
Massa: ± 1,45 g/cm³ (mengsel) 
Vaste stof gehalte: In volume: 48 - 50% 

In gewicht: 64 - 66% 
Aanbevolen laagdikte: Natte film: 200 micron (verbruik: 300 g/m²) 

Droge film: 100 micron (verbruik: 300 g/m²) 
Vlampunt: Onbrandbaar 
Taber abraser: Gewichtsverlies bij 1000 cycli: ± 60 mg (CS10, belasting: 1000 g)) 

 
VOC-gehalte: 10 g/l max. 
Gebruiksklaar mengsel: 10 g/l max. 
Categorie: A/j 
EU grenswaarde: 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010) 

 
Droogtijden bij 20°C/60% r.v. 
Kleefvrij: 9 uur 
 18 - 20 uur voor diepe en verzadigde kleuren (basis ED, TR, YE). 
Overschilderbaar: 24 uur, bij lagere temperaturen (8 - 10 °C) is de overschilderbaar-

heid > 48 uur. 
Uitgehard: 7 dagen 

 
Rendement 
Theoretisch: 1e laag: 200 - 300 g/m² 

2e laag: 300 - 400 g/m²  
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond 

en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220). 
 

ONDERGROND VOORBEHANDELING 
De ondergrond moet zuiver, droog en vrij van opstijgend grondvocht zijn; bovendien moet de 
cohesie voldoende groot zijn (trekkracht minimum 6 kg/cm²). 
Pegakote kan rechtstreeks aangebracht worden op de meeste minerale ondergronden (oud 
beton, tegels, glas, etc.). Curing compounds bij poli-beton moeten verwijderd worden door 
zand- of gritstralen. 
Op nieuw beton of niet poreus beton de slikhuid verwijderen door zand- of gritstralen, met 
verdund zoutzuur in een verhouding van 3 l zoutzuur op 10 l water, of met Surfa-Etch 108. 
Voor deze laatste twee oplossingen is het verplicht goed na te spoelen, en de ondergrond vol-
ledig te laten doordrogen. 
Overvloedig naspoelen met water in geval van behandeling met één van beide oplossingen. 
Poreuze ondergronden eerst impregneren met Pegakote verdund met 10 à 20 % water. Pe-
gakote mag niet aangebracht worden op een elastische verflaag of op een  beweegbare on-
dergrond. 

 



 

PDS Pegakote-nl 

Blz.: 2 / 2 - Ver. 02 
PDS Pegakote-nl  
Uitgave: 26-03-07 

The information contained herein is given in good faith. However, since application conditions are beyond our control,  
N.V. Martin Mathys S.A. cannot assume responsibility for any risks or liabilities which may result from the use of these products.  
The company reserves the right to modify data without prior notice. 

 

PRODUCT DATA  PEGAKOTE  
 
 

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 
Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. 

 
VERDUNNING EN APPLICATIE 
Kwast: Alleen verdunnen bij hoge temperaturen 
  
Roller: 1e laag verdunnen met max. 10% water. 

2e laag onverdund aanbrengen. 
  
Luchtspuit: Niet aanbevolen. 
  
Airless spuit: Nozzle: 021 – 023   

Druk: 220 bar 
1e laag verdunnen met 5 - 10% water 
2e laag verdunnen met max. 5% water 

  
Reinigen: Water 

 
APPLICATIE CONDITIES 
Minimum 8°C en maximum 80 % R.V. 

 
OPMERKINGEN 
1. Om een egaal glansaspect te bereiken, gelieve de verbruikshoeveelheden in de 2e laag 

te respecteren, d.w.z. een pot van 4 kg moet aangebracht worden op een oppervlakte 
van 10 - 13 m². 

2. Steeds zorgen voor een zo optimale luchtventilatie; dus ook als het regent zoveel moge-
lijk ramen en deuren openen. 

3. De 2 componenten zijn verplichtend onder mechanisch roeren te mengen. 
4. Potlife na mengen van component A en B : 2 uur. 
5. Voor gebruik op vloeren waar een sterke slijtage te verwachten is, adviseren wij om stan-

daard of medium kleuren te gebruiken. Bij gebruik van diepe en/of heldere kleuren (rood, 
geel, oranje, groen, blauw, etc), is het aan te bevelen om als laatste laag een transparan-
te toplaag aan te brengen. 
 

VEILIGHEID 
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. 

 
OPSLAGSTABILITEIT 
2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, 
goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C. 

 


