
Gebruiksaanwijzing               3M™ DP600 SL Betonreparatie 
 
 
Algemene voorbereiding voor betonreparaties 
 

1. Verwijder alle losse materialen uit de te vullen delen met een borstel. Gebruik eventueel 
perslucht om het fijne stof te verwijderen. Het beton moet droog en vetvrij zijn. 

2. Plak de gebieden die de reparatie omringen af met een 3M™ afplaktape van 25mm. 
3. Diepe delen kunnen gedeeltelijk met samengeperst zand worden gevuld voor verwerking. 
 
Voorbereidingen bij aantasting van de betonwapening door corrosie. 

 
1. Breng een beschermlaag  van  een middel tegen corrosie op de aangetaste gebieden. 
2. Laat de beschermlaag goed drogen. 

 
Verwerking van de patroon: 
 

1. Lees de veiligheidsinstructies. 
2. Draai de dop van de patroon en trek de binnensluiting eruit, plaats de mengneus en zet 

hem vast. 
3. Plaats de patroon in het kitpistool (praktisch ieder model is hiervoor geschikt). 
4. Werkzaamheden bij tenminste + 10°C uitvoeren. Voor optimale verwerking moet het 

product op kamertemperatuur zijn. 
5. Om meer lijm te verwerken kan een deel van het eind van de mengneus worden 

afgesneden. 
6. LET OP: hardt zeer snel uit. Bereid alle te behandelen delen voor, voordat de lijm wordt 

aangebracht. Zonder onderbreking doorwerken. 
7. Leg een rups van 10cm, om zeker te zijn dat beide componenten goed worden gemengd 
8. Verwerk het product eerst in het diepste deel, iets over de rand vullen. Wanneer het 

aanbrengen van de lijm moeilijk gaat, een nieuwe mengneus aanbrengen. 
9. Overtollig materiaal verwijderen. 
 

Product is zelfnivellerend en is kleefvrij na ongeveer 1 minuut.  
 
 Afwerking: 
 

1. Verwijder het afplakband dat de reparatiegebieden omringt. 
2. Uitgehard product kan geschuurd worden na ongeveer 5 minuten met 3M™ Schuurpapier 

(korrel 36-50), waarbij grove oneffenheden worden verwijderd. Gebruik korrel 220 voor 
een glad resultaat. 

3. Binnen 1 uur naar uitharding, kan het product geverfd worden.   
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