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PRODUCTINFORMATIE 
 
DISCCOAT WE 
 
 
Omschrijving  Wateremulgeerbare tweecomponenten epoxy-coating 
 
Eigenschappen  • reukloos en vrij van oplosmiddelen 
    • Slag- stoot- en slijtvast 
    • Uitstekende chemische bestendigheid 
 
Toepassing   DISCCOAT WE wordt toegepast ter verfraaiing, conservering 

en het stofvrij en vloeistofdicht maken van ondergronden zoals 
beton, hout, steen e.d. DISCCOAT WE wordt overwegend 
toegepast als rolcoating voor vloeren en wanden in garages, 
werkplaatsen, productieruimten, galerijen en winkels, evenals 
in slachterijen, bakkerijen, e.d. waar hoge eisen worden 
gesteld aan hygiëne, chemische resistentie en slijtvastheid. 

    DISCCOAT WE is niet bestand tegen duurzame belastingen 
van de meeste organische en anorganische zuren. Kortstondi-
ge belastingen kunnen leiden tot verkleuring, echter de      
coating zal zijn eigenschappen niet verliezen. 

  
Technische gegevens  
 
Productgegevens  - Soortelijke massa    : 1,17 g/cm3    
    - Viscositeit (gemengd product)  : 550 mPaS 
    - Vlampunt - component A   : > 150 °C 
      - component B   : > 100 °C 
 
Sterkte-eigenschappen - Druksterkte na 7 dagen 20 °C  : n.v.t. 
    - Buigtreksterkte na 7 dagen 20 °C  : n.v.t. 
    - E-modulus na 7 dagen 20 °C  : n.v.t.  
 
 
 



 

DISC Special Chemicals v.o.f.  Kapelhof 17   6051 LW   Maasbracht  Netherlands                          
Tel.nr. 0475-464628   Fax. 0475-466560 Email- disc@disc-chemicals.nl  www.disc-chemicals.nl 
Pagina 2 van 3     versie: 1      artikel code: 
 

 

PRODUCT INFORMATIE 
 
DISCCOAT WE 
 
 
 
 
 
 
Mengverhouding  - component A : 216   gew. delen 
  
     - component B : 784   gew. delen 
 
Verwerkingstijd  90 minuten bij 20 °C 
 
Verbruik 150 - 250 g/m² per laag, afhankelijk van ruwheid en 

poreusheid van de ondergrond. 
 
Droging doorharding Overschilderbaar   na 18-24 uur bij 20 °C 
    Beloopbaar          na 24 uur bij 20 °C 
    Volledige doorharding  na 7 dagen bij 20 °C 
 
Applicatie- apparatuur Roller, kwast of airless spuitapparatuur 
 
Verwerkingstemperatuur Minimaal 10 °C, ideale temperatuur 15-25 °C  
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PRODUCT INFORMATIE 
DISCCOAT WE 
 
Verdunning   Na het mengen van de beide componenten kan de coating met 

max. 10 % schoon water verdund worden. 
 
Reinigen gereedschap Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. 
 
Mengen   De beide componenten A en B dienen vooraf intensief, gedu-

rende 3 minuten, mechanisch gemengd te worden in de 
verpakking van de B component. De A-component dient 
volledig met de B-component gemengd te worden. 

 
Voorzorgsmaatregelen Tijdens de verwerking en uitharding zorgen voor voldoende 

ventilatie.  
    Vermijd huidcontact, maak gebruik van beschermingsmiddelen 

zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel, 
voorschorten e.d. 

Kleur      Volgens kleurenkaart, overige kleuren op aanvraag 
 
Houdbaarheid  In gesloten verpakking en op een koele en droge plaats, 

minimaal 12 maanden. 
 
Verpakking   DISCCOAT WE wordt geleverd in 2,5 , 5 en 10 kg verpakkigen. 
 
Chemicaliën bestandheid Zie resistentielijst. 
 
Ondergrond   Beton en andere cementgebonden ondergronden. 
 
Ondergrondcondities De ondergrond dient schoon, vetvrij, stofvrij en ontdaan te zijn 
van losse delen en eventuele cementhuid. De coating kan ook op zwak vochtige en recent 
gestort beton toegepast worden. 
 
Al onze producten zijn uitsluitend voor industrieel en professioneel gebruik. Deze informatie wordt steeds 
zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor de naleving 
van alle wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt ten laste van de 
gebruiker. 

 


