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Productblad Connect 03

 FloorBridge® Connect 03 
2-componenten snel hardende composietlijm op basis van epoxyharsen 

Construction 
 
Omschrijving     FloorBridge® Connect 03 is een thixotrope 2-componentenlijm en mortel op Epoxy hars basis en speciale vulmiddelen. 
 
Toepassing      Als lijm en mortel voor hoge sterkte verbindingen tussen oude en/of nieuwe beton met FloorBridge® voegprofielen. 
 
Voordelen Makkelijk te mixen, makkelijk te verwerken 

Verwerkbaar op mat vochtige beton 
Hoge aanvangs- en eindsterkte 
Onderscheidende kleuren voor controle bij mengen 
Geen primer nodig 
Uitmuntende slijtvastheid en schokbestendigheid  
Perfecte hechting op verschillende ondergronden 
Goede chemische bestendigheid 
Hoge  mechanische bestendigheid  

Productgegevens 
 

 
Kleur        Comp. A:      wit 

  Comp. B:      zwart/antraciet 
  Comp. A+B gemixt:   grijs 

 
Verpakking       set 30 kg 
          Comp. A: 20 kg 
          Comp. B: 10 kg 
          Pallet: 360 kg = 12 sets à 30 kg (12 x 20 kg Comp. A en 12 x 10 kg Comp. B) = 1 Pallet 

 
Opslag en         In ongeopende originele verpakking en bij een opslag temperatuur tussen +5°C  en   +25°C: 24 Maanden na productie datum. 

 

Houdbaarheid      Koel en donker opslaan. Beschermen tegen direct zonlicht. 

Technische gegevens 
 
Chemische Basis     Epoxy hars 
Soortelijk gewicht     ca. 1,5 kg / Liter (Comp. A+B bij +23°C, gemixt) 
Laagdikte       Maximaal 10 mm 
 

          Bij grotere laagdikten is applicatie in meerdere arbeidsgangen noodzakelijk. Om de uithardtijd niet te verkorten mag geen  
materiaal gemixt worden met nieuw aan te maken materiaal. Start steeds met alleen nieuw materiaal. 

 

set 9 kg  
Comp. A: 6 kg  
Comp. B: 3 kg  
Pallet: 270 kg = 30 sets à 9 kg (30 x 6 kg Comp. A en 30 x 3 kg Comp. B) = 1 Pallet 

 



Nederland

 

 

 

FloorBridge-Nederland
Maalderij 1, 2913 LZ Nieuwerkerk aan den IJssel ISO  9001

certified

SY S T E M C ERT

  Reg.No. Q0280414

Patent Europa: EP 2769019 Patent USA: US 9.366.021 B2 Patent China: ZL 2012 8 0055752.7
V22 - 22-09-2018

Productblad Connect 03

Mechanische / fysische eigenschappen 
 
 

Drukvastheid uithardingstijd temperatuur 
 5°C 20°C 
 1 dag 33 - 43 N/mm  52 - 62 N/mm  
 3 dagen 53 - 63 N/mm  58 - 68 N/mm  
 7 dagen 58 - 68 N/mm  69 - 79 N/mm  
 
 

Buigsterkte uithardingstijd temperatuur 
 5°C 20°C 
 1 dag 9 - 19 N/mm  21 - 31 N/mm  
 3 dagen 16 - 26 N/mm  23 - 33 N/mm  
 7 dagen 21 - 31 N/mm  25 - 35 N/mm  
 
 
Hechtsterkte        bij 20°C: op beton, droog of mat vochtig:  > 4 N/mm  (betonbreuk) na 24 uur) 

  
Verwerkingsaanwijzingen 
 
Verbruik        1,5 kg/m  per mm laagdikte 
 
Ondergrond voorwaarden  De ondergrond moet vast, schoon, droog of mat vochtig, zijn en vrij van staand water, ijs, vet, olie, stof, oude verflagen en losse delen.  

Het oppervlak moet getest worden op geschiktheid en aan minimaal 1,5kN.mm2 trekkracht voldoen. 
 
 
Ondergrondtemperatuur   Minstens:   +5°C 
          Maximaal:  +25°C 
 
Luchttemperatuur     Minstens:   +5°C 
          maximaal:  +25°C 
 
Materiaaltemperatuur    Minstens:   +5°C 
          maximaal:  +20°C 
 
Dauwpunt        Pas op voor condensvorming! 

De ondergrond temperatuur moet minstens 3 °C boven de dauwpunt temperatuur liggen gedurende de hele applicatie. 
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Mixen         Comp. A : Comp. B = 2 : 1  (gewichts- of volumedelen) 
 

Comp. B aan Comp.A toevoegen, in de verhouding A : B = 2 : 1 . Met elektrische mixer 3 minuten mixen, tot een homogene egale massa, zonder  
kleurslierten, verkregen is. Gebruik een laag toerental om luchtinsluiting te voorkomen. Laten rusten en nogmaals 1  minuut mixen. 
Maak slechts zoveel lijm aan als er binnen de verwerkingstijd verwerkt kan worden. 

 
Verwerkingsmethode/   Breng een dunne lijmlaag aan, middels een geschikte spaan op de voorbereidde ondergrond en op de onderzijde van het  
Gereedschappen     

FloorBridge profiel  
Draag epoxy bestendige handschoenen.  
  

Reinigen        Alle gereedschappen direct reinigen met een standaard verkrijgbaar epoxy reinigingsmiddel. Uitgeharde epoxy kan slechts mechanisch verwijderd worden. 
 
Verwerkingstijd     Bij 20°C maximaal 25 min   (6 kg-portie).  

De verwerkingstijd begint al vanaf het moment dat het mixen begint, indien meng grotere hoeveelheden mengt dan ontstaat er meer warmte ontwikkeling 
en zal de verwerkingstijd afnemen. 

 
Slijpbaar       Bij 20°C na ca. 4  uur. 
 
Algemeen       Alle technische waarden zijn gebaseerd op geconditioneerd laboratorium onderzoek.  

In de praktijk kunnen deze waarden door allerlei omgevingsfactoren afwijken. 
 
 
Uithardingsbeperkingen 
 
waarschuwing  Het FloorBridge® Connect 03 is geformuleerd om lage kruip onder permanente belasting te hebben. Nochtans vanwege het kruipgedrag van alle  

polymeermaterialen onder belasting, moet bij structurele lange termijn belasting met kruip rekening worden gehouden.  
In het algemeen mag de statische belasting ongeveer 20 -25% zijn  van de bezwijkbelasting.  
Gelieve een constructeur te raadplegen voor de berekening van de belasting voor specifieke toepassingen.  

Veiligheidsvoorschriften 
 
MSDS        Voor de meest recente versie van het productveiligheidsblad verwijzen we u naar de website www.floorbridge-nederland.nl 
 
 

Juridische opmerking  De informatie over en voorstellen voor de verwerking en het gebruik van FloorBridge-product worden te goeder trouw gegeven, op basis van de huidige kennis en ervaring die FloorBridge met de producten heeft opgedaan, ervan uitgaande dat de 
producten op de juiste manier worden bewaard en gehanteerd en onder normale omstandigheden worden aangebracht, conform de adviezen van FloorBridge.  
In de praktijk zijn de verschillen in materiaal, ondergrond en afwijkende werkomstandigheden zodanig, dat er geen waarborgen kunnen worden gegeven voor de functionaliteit of de geschiktheid voor een bepaald doel. Noch kan er enige 
aansprakelijkheid worden aanvaard, ongeacht op grond van welke rechtsverhouding, op basis van deze schriftelijke adviezen of andere verleende adviezen. De gebruiker van het product moet zelf beoordelen of het product geschikt is voor het 
beoogde doel. FloorBridge behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van de eigen producten te wijzigen.  
Er dient rekening te worden gehouden met de eigendomsrechten van derden. Alle opdrachten worden aangenomen onder voorbehoud van onze actuele algemene voorwaarden voor verkoop en levering. Gebruikers moeten altijd de nieuwste versie 
van het plaatselijke productinformatieblad voor het betreffende producten raadplegen. Een kopie daarvan wordt op verzoek ter beschikking gesteld. Het kan noodzakelijk zijn om de bovengenoemde beperkingen aan te passen aan bepaalde 
plaatselijke wet- en regelgeving. Alle wijzigingen in deze uitsluiting van aansprakelijkheid behoeven de toestemming van FloorBridge International GmbH in Feldkirchen an der Donau.  

 

FloorBridge® Connect 03


	NL_jul_a_FB-productblad-Connect-03
	NL_jul_b_FB-productblad-Connect-03
	NL_jul_c_FB-productblad-Connect-03

