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Gemakkelijk aan te
brengen en uitstekend te
reinigen zuurbestendige
tweecomponenten-
epoxymortel voor
voegen van minimaal 
2 mm breed

CLASSIFICATIE VOLGENS EN 13888
Kerapoxy CQ is een reactieve mortel (R) voor voegen
(G) met klasse RG.

TOEPASSING
Het binnens- en buitenshuis afvoegen van vloer- en
wandbekledingen van keramiek, natuursteen en
glasmozaïek. Bij uitstek geschikt voor het afvoegen 
van uitgestrekte oppervlakken waarbij een groter
aanbrenggemak vereist is en die eenvoudiger moeten
kunnen worden gereinigd.

Voorbeelden van toepassingen
• Het afvoegen van materialen met een onregelmatig

oppervlak, waarbij het gebruik van traditionele
epoxymortels problemen oplevert en reiniging 
moeilijk is.

• Het afvoegen van vloer- en wandbekledingen in 
de voedingsmiddelenindustrie (melkfabrieken,
zuivelfabrieken, slachthuizen, bierbrouwerijen,
wijnkelders, conservenfabrieken, enz.), winkels en
omgevingen waar zeer hygiënische omstandigheden
vereist zijn (ijssalons, slagerijen, viswinkels, enz.).

• Het afvoegen van tegels van laboratoriumwerkbanken,
keukenwerkbladen, enzovoorts.

• Het afvoegen van industriële vloeren en bekledingen
(galvanische industrieën, looierijen,
accumulatorenzalen, papierfabrieken, enz.) waarvoor
een grote mechanische weerstand en bestandheid
tegen de inwerking van zuren vereist is.

• Het afvoegen van zwembaden; bij uitstek geschikt
voor baden met thermaal of brak water.

• Het afvoegen van vloer- en wandbekledingen in
stoomcabines, sauna's, Turkse baden enzovoorts.

Kerapoxy CQ kan ook worden gebruikt voor het
afvoegen van niet-geglazuurde klinker, natuursteen,
gepolijst gres porcellanato of met een contrasterende
kleur. Voer altijd eerst een proef uit.

EIGENSCHAPPEN
Kerapoxy CQ is een tweecomponenten-product 
op basis van epoxyharsen, kiezelzand en speciale
bestanddelen, dat zeer zuurvast is en uitstekend kan
worden gereinigd.
Wordt het product op de juiste wijze toegepast, dan
kunnen voegen met de volgende eigenschappen
worden verkregen:

• een uitstekende mechanische weerstand en
chemische bestandheid en daardoor een grote
duurzaamheid;

• een glad en compact eindoppervlak dat niet zuigt en
gemakkelijk kan worden schoongehouden; garandeert
een hoge mate van hygiëne en gaat de vorming van
zwammen en schimmels tegen;

• uitstekend verwerkbaar en te reinigen;

• grote duurzaamheid en uitstekend bestand tegen
zwaar verkeer;
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• krimpvrij en derhalve vrij van barsten en
scheuren;

• uniforme kleuren, die bestand zijn tegen
weersinvloeden;

• een uitstekende verwerkbaarheid die veel
beter is dan die van de gangbare
epoxymortels; dit is te danken aan de
roomachtigere consistentie, die niet alleen
garant staat voor kortere aanbrengtijden,
maar er ook voor zorgt dat de oppervlakken
beter kunnen worden gereinigd; daarnaast
is er sprake van minder productverlies en
wordt de afwerking vergemakkelijkt.

BELANGRIJK
• Reinig de oppervlakken altijd met Scotch-

Brite®, een spons en water, ook als deze
schoon lijken na het gebruik van de
rubberen spaan. Dit is belangrijk om de
harsresten op het oppervlak van de
bekleding te verwijderen, omdat die het
uiteindelijke esthetische effect kunnen
beïnvloeden.

• Gebruik voor het afvoegen van keramische
vloer- en wandbekledingen die onderhevig
zijn aan de inwerking van oleïnezuur
(vleeswarenfabrieken, oliefabrieken, enz.) 
en van aromatische koolwaterstoffen
Kerapoxy SP of Kerapoxy IEG.

• Gebruik voor elastische dilatatievoegen of
voegen die hoe dan ook aan beweging
onderhevig zijn een elastische kit van
MAPEI (bijvoorbeeld Mapesil AC, 
Mapesil LM of Mapeflex PU21).

• Kerapoxy CQ garandeert geen perfecte
hechting als het wordt gebruikt voor het
afvoegen van tegels met randen die nat 
zijn of zijn vervuild met cement, stof, olie,
vet enzovoorts.

• Gebruik Kerapoxy CQ niet voor het
afvoegen van Toscaanse cottotegels,
omdat dit esthetische veranderingen van
het eindresultaat tot gevolg kan hebben.

• Voeg aan Kerapoxy CQ geen water of
oplosmiddel toe om de verwerkbaarheid
ervan te verbeteren.

• Gebruik het product uitsluitend bij
temperaturen tussen +12° C en +30° C. Bij
temperaturen lager dan +15° C kan het
aanbrengen hoe dan ook moeilijk zijn.

• De verpakkingen zijn voorgedoseerd en als
de twee componenten volledig worden
gemengd kunnen er geen doseerfouten
worden gemaakt.

Gebruik de voorgedoseerde hoeveelheden
nooit ten dele om deze op het oog te
mengen: een verkeerde katalyseverhouding is
funest voor het uithardingsresultaat.

• Moet het in de voegen uitgeharde
Kerapoxy CQ worden verwijderd, doe dat
dan met een industriële heteluchtblazer.
Hard geworden productresten op tegels 

moeten echter worden verwijderd met
Pulicol.

AANBRENGEN ALS
ZUURBESTENDIG VOEGMIDDEL
Voorbereiden van de voegen
De voegen moeten droog, schoon en stofvrij
zijn en moeten 2/3 van de tegelrand vrijlaten.
De tijdens het aanbrengen weggelopen lijm of
mortel moet worden verwijderd terwijl die nog
nat is.
Zorg alvorens met het afvoegen te beginnen
dat de ondergrondmortel of de lijm zijn
begonnen te binden en een groot deel van
hun vocht zijn kwijtgeraakt.
Kerapoxy CQ is bestand tegen vocht in de
ondergrond, maar de voegen mogen tijdens
het afvoegen niet nat zijn.

Bereiden van het mengsel
Giet de harder (component B) in de houder
van component A en meng het geheel goed
door tot een homogeen mengsel is
verkregen. Gebruik bij voorkeur een
langzaam draaiende elektrische menger. De
menging geschiedt dan op juiste wijze en zo
wordt voorkomen dat de massa te warm
wordt, met een verkorte verwerkingstijd tot
gevolg. Gebruik het mengsel binnen 45
minuten na de bereiding.

Aanbrengen
Breng Kerapoxy CQ aan met de daarvoor
bestemde spaan van MAPEI en vul de
voegen tot aan de bodem op. Verwijder het
teveel aan voegmiddel met de zijkant van
dezelfde spaan.

Afwerken
Na het afvoegen met Kerapoxy CQ moeten
vloer- en wandbekledingen worden gereinigd
als het product nog vers is, en hoe dan ook
binnen 60 minuten na het aanbrengen. Dit
geldt ook als de oppervlakken schoon lijken
te zijn adat het overtollige product is
verwijderd met de rubberen spaan.
De voegen kunnen met een minimale
hoeveelheid water en Scotch-Brite® en
vervolgens met een harde spons van
cellulose (bijvoorbeeld de spons van MAPEI)
worden gereinigd. Pas er daarbij voor op dat
het voegmiddel niet uit de voegen wordt
verwijderd. De bekledingen moeten worden
gereinigd met een zo nat mogelijke spons.
Achtergebleven vloeistof kan met dezelfde
spons worden verwijderd. Vervang de spons
als hierin teveel hars is opgenomen.
Hetzelfde geldt voor de definitieve afwerking
van de voeg.
Het is erg belangrijk dat na de afwerking geen
resten Kerapoxy CQ op de
tegeloppervlakken achterblijven. Is dit
product eenmaal hard, dan kan het namelijk
zeer moeilijk worden verwijderd: tijdens het
reinigen moet de spons daarom veelvuldig
met schoon water worden uitgespoeld.
Bij zeer uitgestrekte vloeroppervlakken kan
de reiniging plaatsvinden met een inwas- en
uitpoetsmachine met speciale
viltschuurschijven, zoals van het type Scotch-
Brite®, waarbij water moet worden gebruikt.
De achterblijvende vloeistof kan met een 

Aanbrengen van
Kerapoxy CQ met een
MAPEI-spaan

Reiniging met water met
behulp van een inwas-
en uitpoetsmachine met
viltschuurschijven van
het type Scotch-Brite®

Verwijdering van 
het vloeibare restant
met een rubberen
vloertrekker
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CHEMISCHE BESTANDHEID VAN MET KERAPOXY CQ AFGEVOEGDE KERAMISCHE BEKLEDINGEN

PRODUCT TOEPASSING

Groep Naam LaboratoriumtafelsConcentratie
%

INDUSTRIEVLOEREN

Continu Onderbroken

(+20° C) (+20° C)

Legenda: + uitstekend bestand                                         (+) goed bestand                                         – matig bestand

Zuren Azijnzuur 2,5 + + +
5   + (+) +

10   – – –
Zoutzuur 37   + + +
Chroomzuur 20   – – –
Citroenzuur 10   + (+) +
Mierenzuur 2,5 + + +

10   – – –
Melkzuur 2,5 + + +

5   + (+) +
10   (+) – (+)

Salpeterzuur 25   + (+) +
50   – – –

Zuiver oleïnezuur – – –
Fosforzuur 50   + + +

75   (+) – (+)
Zwavelzuur 1,5 + + +

50   + + +
96   – – –

Looizuur 10   + + +
Wijnsteenzuur 10   + + +
Oxaalzuur 10   + + +

Alkaliën Ammoniakoplossing 25   + + +
Natriumhydroxide 50   + + +
Natriumhypochlorietoplossing:
Actief chloor: 6,4 g/l + (+) +
Actief chloor: 162 g/l – – –
Kaliumpermanganaat 5 + (+) +

10 (+) – (+)
Kaliloog 50 + + +
Natriumbisulfiet 10 + + +
Natriumthiosulfaat + + +

Calciumchloride + + +
IJzerchloride + + +
Natriumchloride + + +
Natriumchromaat + + +
Suiker + + +
Aluminiumsulfaat + + +
Benzine, brandstoffen + (+) +

Terpentijn + + +
Dieselolie + + +
Teerolie + + +
Olijfolie (+) (+) (+)
Lichte stookolie + + +
Petroleum + + +

Oplosmiddelen Aceton – – –
Ethyleenglycol + + +
Glycerine + + +
Methylcellosolve – – –
Perchloorethyleen – – –
Tetrachloorkoolstof (+) – (+)
Ethylalcohol + (+) +
Trichloorethyleen (tri) – – –
Chloroform – – –
Methyleenchloride – – –
tetrahydrofuraan – – –
toluol – – –
Zwavelkoolstof (+) – (+)
Benzine als oplosmiddel + + +
Benzeen – – +
Trichloorethaan – – –
Xilol – – –
Kwikchloride (HgCl2) 5 + + +
Waterstofperoxide 1 + + +

10 + + +
25 + (+) +

Verzadigde 
oplossingen 
bij +20° C

Oliën en 
brandstoffen



Op de wand
aanbrengen van
Kerapoxy CQ met 
een MAPEI-spaan

Kerapoxy CQ wordt
geëmulgeerd met water
met behulp van een
Scotch-Brite®-spons

Reiniging en afwerking
met een harde spons
van cellulose

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)
Overeenkomstig de normen: – Europa: EN 13888, klasse RG

– ISO 13007-3, klasse RG
– VS: ANSI A 118.3-1992
– Canada: 71 GP 30 M type 1

PRODUCT

component A component B

Vorm: dikke pasta gel

Kleur: leverbaar in 4 kleuren

Volumieke massa (g/cm3): 1,85 0,98

Vast residu (%): 100 100

Brookfield-viscositeit (mPa·s): 1.200.000 25.000

Houdbaarheid: 24 maanden, mits op een droge plaats en in 
de originele verpakking bewaard.
Bewaar component A bij ten minste +10° C om
kristallisatie van het product te voorkomen. 
Heeft kristallisatie plaatsgevonden, dan kan dit
door verwarming ongedaan worden gemaakt

Gevarenclassificatie volgens Richtlijn 1999/45/EG: irriterend corrosief
Raadpleeg voor gebruik de paragraaf
“Veiligheidsaanbevelingen” en de informatie op
de verpakking en in het veiligheidsinformatieblad

Douanecode: 3506 91 00

GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN (bij +23° C en 50% R.V.)

Mengverhouding: component A : component B = 9 : 1

Vorm van het mengsel: roomachtige pasta

Volumieke massa van het mengsel (kg/m3): 1.600

Verwerkingstijd: 45 minuten

Verwerkingstemperatuur: van +12° C tot +30° C

Beloopbaar: na 12 uur

Ingebruikneming: na 3 dagen

EINDRESULTATEN

Buigvastheid (EN12808-3) (N/mm2): 38

Drukvastheid (EN12808-3) (N/mm2): 49

Slijtvastheid (EN12808-2): 147 (verlies in mm3)

Krimp (EN12808-4) (mm/m): 0,80

Waterabsorberend vermogen (EN12808-5) (g): 0,05

Vochtvastheid: uitstekend

Bestandheid tegen veroudering: uitstekend

Bestandheid tegen oplosmiddelen en oliën: zeer goed (zie tabel)

Bestandheid tegen zuren en alkaliën: uitstekend (zie tabel)

Temperatuurbestendigheid: van -20° C tot +100° C



rubberen vloertrekker worden verzameld
en van de vloer worden verwijderd.
Mocht sinds het aanbrengen van
Kerapoxy CQ teveel tijd zijn verstreken en
is de binding ervan al begonnen, dan kan
met een Schotch-Brite®-spons worden
geëmulgeerd en eventueel aan het
reinigingswater 10% alcohol worden
toegevoegd.

BETREDING
Bij een temperatuur van +20° C kunnen 
de vloeren na 12 uur worden betreden.

INGEBRUIKNEMING
Na 3 dagen. Na 3 dagen kunnen de
oppervlakken ook aan chemische stoffen
worden blootgesteld.

Reinigen
Gereedschappen en kuipen kunnen koud
met overvloedig water worden gereinigd.

Is Kerapoxy CQ begonnen te binden, 
dan kan reiniging uitsluitend mechanisch
plaatsvinden of met Pulicol.

VERBRUIK
Het verbruik van Kerapoxy CQ hangt
samen met de voegafmetingen en het
tegelformaat. 

VERPAKKING
Kerapoxy CQ wordt in de nauwkeurig
voorgedoseerde mengverhouding 
geleverd in emmers die naast component
A ook de fles met component B bevatten.
Deze componenten moeten op het
moment van gebruik met elkaar worden
gemengd.
Het product is verkrijgbaar in verpakkingen
van in totaal 10 kg.

KLEUREN
Kerapoxy CQ is verkrijgbaar in 4 kleuren:

FORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN HET VERBRUIK:

(A + B) kg
(A x B) m2

A = lengte tegel (in mm)
B = breedte tegel (in mm)
C = dikte tegel (in mm)
D = breedte voeg (in mm)

x C x D x 1,6 =

VERBRUIK NAAR GELANG TEGELFORMAAT EN GROOTTE
VAN DE VOEGEN (kg/m3)

3 5 8 10

75   X 150 X 6 0,6 1,0 – –

100 X 100 X 6 0,6 1,0 – –

100 X 100 X 10 1,0 1,6 – –

100 X 200 X 6 0,5 0,8 – –

100 X 200 X 10 – 1,2 2,0 2,4

150 X 150 X 6 0,4 0,7 – –

200 X 200 X 8 0,4 0,7 – –

120 X 240 X 12 – 1,2 2,0 2,4

250 X 250 X 12 – 0,8 1,3 1,6

250 X 330 X 8 0,3 0,5 0,8 0,9

300 X 300 X 8 0,3 0,5 0,7 0,9

300 X 300 X 10 0,4 0,6 0,9 1,1

300 X 600 X 10 0,3 0,4 0,7 0,8

330 X 330 X 10 0,3 0,5 0,8 1,0

400 X 400 X 10 0,3 0,4 0,7 0,8

450 X 450 X 12 – 0,5 0,7 0,9

500 X 500 X 12 – 0,4 0,6 0,8

600 X 600 X 12 – 0,4 0,5 0,7

Afmetingen van de tegel (mm)
Breedte van de voeg (mm)
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cementgrijs 113, beige 132, antraciet 114,
zeeblauw 283.

HOUDBAARHEID
Kerapoxy CQ blijft 24 maanden houdbaar,
mits op een droge plaats en in de originele
verpakking bewaard.
Bewaar component A bij ten minste +10° C
om kristallisatie van het product te
voorkomen. Heeft kristallisatie
plaatsgevonden, dan kan dit door
verwarming ongedaan worden gemaakt.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Kerapoxy CQ (component A) is irriterend
voor de ogen, de ademhalingswegen en de
huid.
Kerapoxy CQ (component B) is corrosief en
kan brandwonden veroorzaken.
Kerapoxy CQ kan overgevoeligheid
veroorzaken bij contact met de huid. Bij
aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen en deskundig
medisch advies inwinnen. Draag
beschermende kleding, handschoenen en
oogbescherming.

Kerapoxy CQ is gevaarlijk voor het milieu.
Niet in het milieu terecht laten komen en
afvoeren als gevaarlijk afval.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK.

ATTENTIE
Hoewel de voorgaande aanwijzingen en
voorschriften op onze eigen ervaringen
berusten, dienen zij slechts als een indicatie
te worden beschouwd. De omstandigheden
zullen in de praktijk telkens anders zijn en
derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij
een van onze producten gaat gebruiken, zelf
moeten nagaan of het product geschikt is
voor het beoogde doel. De gebruiker is dan
ook altijd zelf verantwoordelijk voor het
gebruik van het product.
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Referentiemateriaal over dit 
product is op verzoek verkrijgbaar 
en te vinden op de Mapei-website
www.mapei.be en www.mapei.com


