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GEBRUIK 

RESITIX is een verdikkingsmiddel voor 
epoxy en polyurethaan systemen.
Toevoeging van RESITIX verhoogt de 
thixotropie. 

CHEMISCHE BESTENDIGHEID 
 
RESITIX heef geen invloed op de chemische 
bestendigheid van het hars.

Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV 
te contacteren.

EIGENSCHAPPEN 

• Eenvoudig te doseren

• Lage stof vorming 

•  Goed vullend vermogen

•  Krimpvrije verharding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw 
verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, 
het gebruik en de verwerking van de producten vallen 
buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht 
Resiplast N.V. alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor 
opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven 
tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er 
steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te 
leveren. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 1.1  
Date:  5 november 2020 4:04 p.m.

VERWERKING

 
• Mengen
Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid verharder 
(component B) toe en meng mechanische (300 tr/min) tot beide componenten homogeen zijn. 
Voeg tijdens het mengen RESITIX toe tot de gewenste consistentie bereikt is.

• Ingebruikname
Verhardingstijd wordt niet beïnvloed door toevoeging van RESITIX.

 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

Soortelijke massa 0,15kg/dm³

Kleur Crème beige

Geur Geurloos

Droge stofgehalte >90%

Min. Verwerkingstemp. +10°C

Min. Verhardingstemp. +10°C

Verwerkingstijd ca 20 minuten bij 20°C

Hardingstijd bij 20°C Uitgehard na:  geen invloed 
Mechanisch belastbaar:  geen invloed 
Chemisch belastbaar:  geen invloed

Houdbaarheid 1 jaar

VERBRUIK

0,5 tot 10% gewichtsaandeel.

UITZICHT

Hulpstof Crèmekleurig poeder

AFZONDERLIJK AAN TE SCHAFFEN

• Reinigingssolvent voor gereedschap:  SOLVENT MEK

BEWARING

RESITIX bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C. Houdbaarheid 2 
jaar. In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en batchnummer op verpakking vermelden. 
Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringen. Verontreinigde verpakking en 
restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften.

VEILIGHEID

Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van RESITIX. Tijdens de verwerking 
ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden 
van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of 
overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. 
Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds 
persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. 
Handschoenen en veiligheidsbril zijn verplicht.

Verdikkingsmiddel voor kunstharsen

RESITIXTD
S

VERPAKKING

RESITIX

1kg

2kg

9kg
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