
Veiligheid en een perfecte afwerking in slechts vijf minuten 

Scheuren en gaten in beton zijn storend en kunnen
de veiligheid in gevaar brengen. Reparatie wordt vaak
uitbesteed met als gevolg een kostbare en tijdrovende

reparatiemethode waardoor bijv. een betonvloer gedurende
24 uur niet gebruikt kan worden. Nu, met 3M™ PU Beton-
reparatie kunt u dit eenvoudig zelf en bespaart u tijd en geld.

Betonreparatie
Een eenvoudige en snelle manier om scheuren en gaten
in beton te herstellen en betonankers aan te brengen
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Verpakking

Grijze waterpas
uitvloeiende PU
betonreparatie-
middel

• 250 ml patroon
• 2 mengneuzen

70 sec. 5 min. 60 min. 6/doos

MS-0005-0403-4
PE-BE-SB-29

3M Nederland
Afd. Industriële Tapes en Lijmen

Industrieweg 24
2382 NW Zoeterwoude
Tel: (071) 5450187
Fax: (071) 5450376
E-mail: 3Mbonding.nl@mmm.com
www.3M.com/nl

Belangrijk bericht aan de gebruiker: 
Hoewel alle aanwijzingen en technische informatie in deze brochure naar beste weten door 3M zijn opgesteld en gebaseerd zijn op betrouwbare testen en
gegevens, wordt de volledigheid en nauwkeurigheid ervan niet gegarandeerd. Voordat de vermelde producten in gebruik worden genomen, dient door de
gebruiker, op eigen verantwoording, immer vastgesteld te worden of het geschikt is voor de beoogde toepassing en aanbrengmethode. Alle kwesties met
betrekking tot deze producten worden geregeld door het bepaalde in de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van 3M en de toepasselijke wetgeving. 

• Voorbereiding 
Verwijder alle losse deeltjes uit de te vullen opening. Het beton
moet droog en vetvrij zijn.

• Nabewerking
U kunt het product na 15 minuten schuren. Overschilderbaar na
een uur. 

• Vullen
Breng het product aan in het diepste gedeelte van de te dichten
opening, en vul die opening iets meer dan nodig is. Het product
trekt zichzelf vlak en is na een minuut al kleefvrij. 

Ø Rups
in mm

Aantal meters
per 250 ml

Barstbreedte 
in mm

Barstdiepte 
in mm

Aantal meters 
per 250 ml

• Repareren van scheuren en beschadigingen op betonnen vloeren of
horizontale oppervlakken

• Aanbrengen van ankers in betonnen vloeren of horizontale oppervlakken
• Schroefdraadsnijding en verankering voor lichte lasten
• Binnen en buiten toepasbaar

• De waterpas uitvloeiende polyurethaan wordt aangebracht in de
scheuren en gaten en is na vijf minuten hard. Na een kwartier
kan er een heftruck overheen rijden.

• Polyurethaan hardt uit zonder barsten of krimp.

• Polyurethaan is flexibel, en daardoor gaat een dergelijke
reparatie langer mee dan een reparatie met beton.

• Bevat geen oplosmiddelen.

• Uitbesteden is niet meer nodig. U kunt de reparatie zelf
uitvoeren met een gewone kitspuit. Dat bespaart u tijd en geld.*

*Lees de instructies op het productlabel vóór u het product gebruikt

3M™ Betonreparatie voor horizontale toepassingen 

KENMERKEN

VULOPBRENGST

PRODUCT: 3M DP-600

TOEPASSINGEN 

SNEL EN MAKKELIJK HERSTELLEN VAN BETONSCHADE


