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Alle in deze TDS opgenomen inlichtingen en aanbevelingen vormen geen gegarandeerde eigenschappen, ze berusten op onze onderzoeksresultaten en 

ervaringen. Ze zijn echter niet bindend, omdat we voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden niet verantwoordelijk kunnen zijn en omdat ons de 

speciale gebruiksomstandigheden bij de gebruiker niet bekend zijn. Een garantie kan slechts voor de constante hoge kwaliteit van onze producten 

worden gegeven. Wij adviseren door voldoende eigen testen vast te stellen of met het betreffende product de door u gewenste 

toepassingseigenschappen worden verkregen. Een daaruit voortvloeiende claim is uitgesloten. Voor een verkeerd of onbedoelde gebruik draagt alleen 

de verwerker de verantwoordelijkheid. 
 

 
 
 

 
 
Festec Epoxy RS staal is een staalgevulde reparatie 
stick en geschikt voor permanente snel uithardende 
reparaties aan alle oppervlaken van staal of andere 

metalen. Het hecht daarnaast ook nog op hout, glas, 
metselwerk en vele kunststoffen.  

 
De reparatie stick bestaat uit 2-componenten die 
vermengd moeten worden door beide componenten 
door elkaar te kneden. Doordat beide componenten 

een andere kleur hebben, is het gemakkelijk om te 
zien wanneer er genoeg gekneed is. De geknede 
massa bestaat dan namelijk nog maar uit 1 kleur.  
 
Het product hardt uit tot een donkergrijze metallic 
kleur. Na uitharding kan de massa worden getapt, 
geboord, geschroefd, gezaagd, machinaal bewerkt, 

geslepen, gevijld of geverfd worden en het roest niet. 
 
Geschikt voor binnen of buiten gebruik. Bestand 
tegen water, chemicaliën en hoge temperaturen 
(+120°C, kortstondig tot +150°C). Festec Epoxy RS 
producten bevatten geen oplosmiddelen of 

koolwaterstoffen. Ze zijn niet brandbaar en geven 

geen schadelijke dampen af. Het zal niet krimpen of 
wegtrekken. Na gebruik blijft het ongeknede deel 
vers voor toekomstig gebruik wanneer het in de 
originele verpakking wordt bewaard. 

 
Gebruiksaanwijzing:  
Het te behandelen oppervlak moet schoon en vrij van 
vet en vuil zijn. Schuur of vijl het oppervlak om de 
hechting te verbeteren. Snijd dwars door de stick 

heen en verwijder de beschermfolie. Meng door te 
kneden tussen vinger en duim, tot een uniforme 
kleur is bereikt. Breng direct aan op het oppervlak en 
druk het in alle op te vullen gaten of scheuren. 

 
Art.nr./verpakking: 
FC-10200115  114 gram koker 

 
Veiligheid: 
Product veiligheidsinformatie is te vinden op het 

Material Safety Data Sheet via www.festec.nl. 

Technische informatie: 
 

Dichtheid (gm/cm3) 2.2 

Verwerkingstijd 3 minuten bij +20ºC 

Mechanisch 
belastbaar (50%) 

1 uur bij +20ºC 

Volledige uitharding 24 uur 

Druksterkte 83 mPa 

Diëlektrische 
sterkte (volt) 

300 

Temperatuur- 
Bereik tot 

+120ºC (kortstondig tot +150ºC) 

Krimp <1% 

Houdbaarheid 24 maanden in ongeopende verpakking 
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