
TOEPASSING
Mapefloor I 300 SL is een twee-componenten epoxy 
product met hoog vaste-stofgehalte dat wordt gebruikt 
voor het creëren van zelf-egaliserende of meerlaagse 
harscoatings met een aantrekkelijk glad of anti-slip 
oppervlak. 

Voorbeelden van toepassingen
•  Coaten van vloeren in de chemische en 

farmaceutische industrie.

•  Coaten van vloeren in de voedingsmiddelenindustrie.

•  Coaten van vloeren in laboratoria, steriele ruimtes en 
ziekenhuizen.

•  Coaten van vloeren in aseptische ruimtes.

•  Coaten van vloeren in geautomatiseerde magazijnen.

•  Coaten van vloeren in winkelcentra.

•  Coaten van vloeren in kerncentrales.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Mapefloor I 300 SL is een twee-componenten, 
nonylfenolvrij product op basis van gevuliseerde 
epoxyharsen met een 100% vaste-stofgehalte, volgens 
een formule ontwikkeld in de onderzoekslaboratoria van 
MAPEI.
Het product voldoet aan de normen EN 1186, EN 13130 
en prCEN/TS 14234 die momenteel in de voedings- 
sector en het Decreet van Consumentengoederen  
worden toegepast, die de Europese richtlijnen 89/109/

EEC, 90/128/EEC en 2002/72/EC vertegenwoordigen 
met betrekking tot contact met voeding. 
Mapefloor I 300 SL is veelzijdig en kan worden 
aangebracht in laagdiktes tot 4 mm.
Mapefloor I 300 SL wordt gebruikt voor het creëren van 
naadloze coatings met een aantrekkelijke afwerking.
Mapefloor I 300 SL is goed bestand tegen chemische 
producten en slijtage en kan worden gebruikt voor zelf-
egaliserende en meerlaagse bekledingen.
Ontvlambaar volgens ISO 8690/1998 met 137Cs e 60Co.

BELANGRIJK
•  Mapefloor I 300 SL niet aanbrengen op vochtige 

ondergronden of ondergronden die onderhevig zijn 
aan optrekkend vocht (raadpleeg hiervoor onze 
Technische Dienst).

•  Verdun Mapefloor I 300 SL niet met water of 
oplosmiddelen.

•  Gebruik Mapefloor I 300 SL niet op stoffige of 
brokkelige ondergronden.

•  Mapefloor I 300 SL niet aanbrengen op ondergronden 
die zijn verontreinigd met olie, vet of vuil in het 
algemeen.

•  Mapefloor I 300 SL niet aanbrengen op ondergronden 
die niet met Primer SN zijn behandeld of die niet naar 
behoren zijn voorbehandeld.

•  Meng geen gedeeltelijke hoeveelheden van de 
componenten om mengfouten te voorkomen; dit kan 
leiden tot een verkeerde uitharding van het product.

[Pavimenti] 2015-mapefloor i 300 sl-gb (6) (01.04.2016 - 2ª Bozza/Ciano/PDF)

Veelzijdig, neutraal gekleurd, 
twee-componenten epoxy 
product voor industriële 
vloercoatings tot 4 mm dik, 
in overeenstemming met de 
normen die worden toegepast 
in de voedingsmiddelen- 
industrie.
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•  Stel het gemengde product niet bloot aan 
warmtebronnen.

•  We raden aan Mapecolor Paste met 
hetzelfde productie batchnummer toe te 
voegen om zo een gelijkmatige kleur te 
garanderen.

•  De met Mapefloor I 300 SL gemaakte 
coatings kunnen van kleur veranderen of 
vervagen indien ze worden blootgesteld aan 
zonlicht. Dit heeft echter geen invloed op de 
prestatie kenmerken.

•  De coating kan ook van kleur veranderen 
als het in contact komt met aggressieve 
chemicaliën. Een kleurverandering betekent 
echter niet dat het door de chemische stof 
is beschadigd.

•  Indien de ruimtes waar het product 
is aangebracht moeten worden 
verwarmd, gebruik dan geen heaters die 
koolwaterstoffen verbanden; de kooldioxide 
en waterdamp die hierbij vrijkomen zullen 
de glans van de afwerking beïnvloeden 
en de uitstraling ruïneren. Gebruik alleen 
elektrische heaters.

•  Verwijder agressieve chemicaliën zo snel 
mogelijk nadat ze in contact komen met 
Mapefloor I 300 SL.

•  Gebruik specifieke reinigingsapparatuur 
en schoonmaakmiddelen om de coating 
schoon te maken, afhankelijk van het soort 
vuil of vlek dat u wilt verwijderen.

•  Bescherm het product na het aanbrengen 
minstens 24 uur tegen water.

•  Product niet rechtstreeks aanbrengen op 
ondergronden met een vochtgehalte hoger 
dan 4% en/of met capillair optrekkend 
vocht (voer vooraf testen uit met 
polyethyleen folie).

•  De temperatuur van de ondergrond 
moet minstens 3° C boven de 
dauwpuntstemperatuur liggen. 

AANBRENGEN
Voorbereiden van de ondergrond
De oppervlakken van betonvloeren moeten 
droog of licht vochtig, schoon en solide zijn 
en vrij zijn van brokkelige of losse delen. De 
druksterkte van het betonoppervlak moet ten 
minste 25 N/mm² zijn en de treksterkte ten 
minste 1.5 N/mm².
De sterkte van de ondergrond moet tevens 
geschikt zijn voor de belastingen die tijdens 
het gebruik kunnen worden verwacht. 
Het vochtgehalte van de ondergrond mag 
maximaal 4% bedragen en er mag geen 
sprake zijn van cappillair optrekkend vocht 
(controleer dit met een polyethyleen folie). 
Het vloeroppervlak moet met behulp van een 
geschikte mechanische uitrusting worden 
voorbehandeld (b.v. kogelstralen of slijpen 
met een diamantschijf) om alle sporen van 
vuil en cementresten, brokkelige of losse 
delen te verwijderen en om het oppervlak 
licht op te ruwen en absorberend te maken. 
Verwijder voor het aanbrengen van de 

coating al het stof van het oppervlak met een 
industriële stofzuiger.
Eventuele scheuren moeten worden 
gerepareerd met Eporip, beschadigde 
stukken beton met Mapefloor EP19 of een 
cementmortel uit het Mapegrout assortiment.
Verwijder, voor het aanbrengen van  
Mapefloor I 300 SL, al het stof van het  
oppervlak met een industriële stofzuiger.

Aanbrengen van Primer SN
Breng Primer SN puur of gemengd met  
Quartz 0,5 gelijkmatig aan op het naar 
behoren voorbereide oppervlak met een 
vlakspaan of rakel. Direct na het aanbrengen 
moet het nog natte Primer SN worden 
ingestrooid met Quartz 0,5, zodat de 
volgende harslaag goed kan hechten.

Bereiden van het product
De twee componenten van Mapefloor I 300 
SL moeten voor het aanbrengen worden 
gemengd. Roer component A door en voeg 
hieraan de inhoud van component B toe. 
Voeg Mapecolor Paste (0,7 kg en 1,4 kg 
kleurpasta op elke 8 kg en 20 kg Mapefloor I 
300 SL kit) toe en, indien vereist, kwartszand.
Meng het geheel opnieuw voor ten minste 
2 minuten met behulp van een langzaam 
draaiende boormachine met roerspindel, om 
luchtbelvorming te voorkomen, totdat een 
homogeen mengsel is verkregen.
Giet het mengsel in een schone container en 
meng het geheel opnieuw. Meng het product 
niet te lang om luchtbelvorming in het 
mengsel te voorkomen.
Breng het mengsel aan binnen de in 
de tabel aangegeven verwerkingstijd 
(bij een temperatuur van +20° C). Een 
hogere omgevingstemperatuur verkort de 
verwerkingstijd van het mengsel, terwijl 
een lagere temperatuur de verwerkingstijd 
verlengd.

Aanbrengen van het product
Mapefloor I 300 SL kan als anti-slip coating 
worden aangebracht (van 0,8 tot 3,5 mm dik) 
en als zelf-egaliserende coating (van 2 tot 4 
mm dik). De procedures voor het aanbrengen 
zijn als volgt:

1. Meerlaagse, anti-slip coating -  
0,8-1,2 mm dik (Mapefloor System 31)
•  Bereid de ondergrond op adequate wijze 

voor door te kogelstralen of te slijpen met 
een diamantschijf en zuig hierna het stof 
van het oppervlak met een industriële 
stofzuiger.

•  Breng de Primer SN kit (A+B) gemengd 
met 0,7 kg Mapecolor Paste en 4 kg 
Quartz 0,5 aan met een gladde vlakspaan 
en bestrooi het oppervlak met zand totdat 
het is verzadigd. Voor specifieke eisen, 
bijvoorbeeld als een hogere mate van anti-
slip is vereist als afwerking, gebruik dan 
zand met een grotere korrelgrootte. In dit 
geval zal het verbruik van de volgende aan 
te brengen laag hoger zijn.

•  Verwijder na de uitharding van de primer 
het overtollige zand met een industriële 
stofzuiger. Voeg Quartz 0,25 toe aan 
het Mapefloor I 300 SL mengsel in een 
verhouding van circa 5-6% in gewicht en 
meng het geheel goed door. 
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TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

PRODUCT

component A component B

Kleur: neutraal stro-geel

Vorm: vloeistof vloeistof

Volumieke massa (g/cm³): 1,5 1,0

Viscositeit bij +23° C (mPa·s): 4500 200 ÷ 300
(# 4 - 20 tpm) (# 2 - 50 tpm)

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

Mengverhouding: component A : component B = 3 : 1

Kleur van het mengsel: neutraal

Vorm van het mengsel: vloeistof 

Volumieke massa van het mengsel (kg/m³): 1.340

Viscositeit van het mengsel bij +23° C (mPa·s): 800 ÷ 1200
(# 4 - 50 tpm)

Verwerkingstijd bij +20° C: 35 min.

Aanbrengtemperatuur: van +8° C tot +35° C (afhankelijk van de omgeving, 
materiaal en ondergrond)

Wachttijd tussen twee lagen bij +23° C en 50% R.V.:
–  op Primer SN met instrooien van kwartszand:
–  op Primer SN met licht instrooien van kwartszand:

min. 12 u geen max. limiet
min. 18 u max. 24 u
*oppervlakken moeten droog en stofvrij zijn

Uitharding bij +23° C en 50% R.V.:
–  stofdroog:
–  licht beloopbaar:
–  volledig uitgehard:

2-4 uur
circa 24 uur
circa 7 dagen

De bovenstaande tijden dienen uitsluitend als indicatie en worden beinvloed door de werkelijke 
omstandigheden (bijv. temperatuur van de omgeving en ondergrond, relatieve vochtigheid van de 
omringende lucht etc.)

EINDRESULTATEN 

Druksterkte (N/mm²) (EN 196-1): 67 (product gevuld 1:1 in gewicht met Quartz 0,25)

Buigsterkte (N/mm²) (EN 196-1): 28 (product gevuld !:1 in gewicht met Quartz 0,25)

Capillaire absorptie en waterdoorlaatbaarheid  
(EN 1062-3) (kg/m²·h0,5): 0,002

Brandklasse (EN 13501-1): Bfl - S1

Taber Test na 7 dagen (EN ISO 5470-1) (bij +23° C, 
50% R.V., 1.000 cycli/1.000 g, CS17 schijf) (mg): 70

Prestatie kenmerk Test methode
Eisen volgens EN 13813 

voor dekvloeren op basis 
van synthetische harsen

Presatie  
van het product

Slijtvastheid BCA: EN 13892-4 ≤ 100 µm 10 µm

Hechtkracht: EN 13892-8; 2004 ≥ 1,5 N/mm² 3,10 N/mm²  
(beton breuk)

Slagvastheid: EN ISO 6272 ≥ 4 Nm 20 Nm



Breng de afwerklaag aan met behulp van 
een vlakspaan in een dunne laag en rol 
daarna met een kortharige roller kruislings 
over de laag of breng het mengsel 
direct aan op het oppervlak met een 
mediumharige roller.

2. Meerlaags anti-slip coating -  
3-3,5 mm dik (Mapefloor System 32)
•  Bereid de ondergrond op adequate wijze 

voor (wij adviseren kogelstralen of slijpen 
met een diamant schijf) en zuig hierna het 
stof van het oppervlak met een industriële 
stofzuiger.

•  Breng de Primer SN kit (A+B) gemengd 
met 4 kg Quartz 0,5 aan met een 
vlakspaan en bestrooi het oppervlak met 
zand. 

•  Verwijder na de uitharding van de primer 
het overtollige zand met een industriële 
stofzuiger. Voeg Quartz 0,5 toe aan het 
Mapefloor I 300 SL mengsel in een 
verhouding van circa 35-40% in gewicht 
en meng het geheel goed door. Giet 
het product op de vloer en strijk het 
gelijkmatig uit met een vlakspaan.

•  Bestrooi het oppervlak met Quartz 0,5 
totdat het is verzadigd. Voor specifieke 
eisen, bijvoorbeeld als een hogere mate 
van anti-slip is vereist als afwerking, 
gebruik dan zand met een grotere 
korrelgrootte. In dit geval zal het verbruik 
van de volgende aan te brengen laag 
hoger zijn.

•  Verwijder na de uitharding van de primer 
het overtollige zand met een industriële 
stofzuiger. Voeg Quartz 0,25 toe aan 
het Mapefloor I 300 SL mengsel in een 
verhouding van circa 5-6% in gewicht 
en meng het geheel goed door. Breng 
de afwerklaag aan met behulp van een 
vlakspaan in een dunne laag en rol 
daarna met een kortharige roller kruislings 
over de laag of breng het mengsel 
direct aan op het oppervlak met een 
mediumharige roller. Ga kruislings met 
de roller over de laag om een betere 
afwerking te krijgen.

3. Gladde, zelfegaliserend coating -  
2-4 mm dik (Mapefloor System 33)
•  Bereid de ondergrond op adequate wijze 

voor (wij adviseren kogelstralen of slijpen 
met een diamant schijf) en zuig hierna het 
stof van het oppervlak met een industriële 
stofzuiger.

•  Breng de Primer SN kit (A+B) gemengd 
met 4 kg Quartz 0,5 aan met een 
vlakspaan en bestrooi het oppervlak 
licht met zand in een verhouding van 
0,7-1,0 kg/m². Zorg ervoor dat alle poriën 
in het oppervlak goed worden gevuld, 
anders kunnen er luchtbellen ontsnappen 
en vormen zich gaatjes in de zelf-
egaliserende afwerklaag. 

•  Verwijder na de uitharding al het losse 
zand en zuig de vloer met een stofzuiger.  
Meng het eerder bereide Mapefloor I 

300 SL met een nieuwe hoeveelheid 
Quartz 0,25 in een verhouding van 1:1, 
afhankelijk van de omgevingstemperatuur 
en aan te brengen laagdikte. De 
benodigde hoeveelheid zand is groter 
als de omgevingstemperatuur stijgt en 
de aan te brengen laag dikker is. Meng 
nogmaals totdat een goed gemengde 
pasta is verkregen, giet het product op de 
vloer en strijk het gelijkmatig uit met een 
getande lijmkam (V vorm).

•  Ga intensief met een prikroller over 
de nog natte laag om de laagdikte te 
egaliseren en om ingesloten luchtbellen te 
verwijderen.

Mapefloor I 300 SL kan ook met behulp 
van een roller in twee lagen aangebracht 
worden op correct voorbehandelde 
betonoppervlakken (wij adviseren 
kogelstralen of slijpen met een diamant 
schijf) of op Primer SN om een gekleurde, 
stofafwerende, geverfde afwerking te 
creëren. Het aanbevolen totaalverbruik  
Mapefloor I 300 SL moet ten minste  
0,5-0,6 kg/m² zijn.

N.B.: De bovenstaande voorbeelden 
dienen uitsluitend ter illustratie. De 
hoeveelheid zand dat toegevoegd wordt 
aan Primer SN varieert afhankelijk van 
de omgevingstemperatuur. Bij lage 
temperaturen kan de hoeveelheid afnemen, 
bij hoge temperaturen kan de hoeveelheid 
toenemen.

VERBRUIK
1. Meerlaagse anti-slip coating - gem.  
dikte 1 mm (Mapefloor System 31)
1° laag:
Primer SN (A+B +  
Mapecolor Paste): 0.7 kg/m²
Quartz 0,5: 0.14 kg/m²
Instrooien met 
Quartz 0,5: 3 kg/m²

Afwerking:
Mapefloor I 300 SL
(A+B + Mapecolor Paste): 0,6 kg/m²
Quartz 0,25: 0,04 kg/m²

2. Meerlaagse anti-slip coating - gem.  
dikte 3 mm (Mapefloor System 32)
1° laag:
Primer SN (A+B) 0,7 kg/m²
Quartz 0,5: 0,14 kg/m²
Instrooien met
Quartz 0,5 3 kg/m²

2° laag:
Mapefloor I 300 SL
(A+B + Mapecolor Paste): 0,9 kg/m²
Quartz 0,5: 0,34 kg/m²
Instrooien met
Quartz 0,5 3 kg/m²

Afwerking:
Mapefloor I 300 SL
(A+B + Mapecolor Paste  
+ Quartz 0,25): 0,6 kg/m²
Quartz 0,25 0,04 kg/m²
3. Gladde zelf-egaliserende coating - gem. 



dikte 2 mm (Mapefloor System 33)
1° laag:
Primer SN (A+B) 0,7 kg/m²
Quartz 0,5: 0,14 kg/m²
Instrooien met Quartz 0,5 0,7-1 kg/m²

Afwerking:
Mapefloor I 300 SL
(A+B + Mapecolor Paste) 2 kg/m²
Quartz 0,25 2 kg/m²

De hierboven genoemde verbruiken zijn 
theoretisch berekend met gebruik van 
Quartz 0,5, en worden beinvloed door de 
conditie van het te behandelen oppervlak, 
het absorptievermogen, ruwheid en actuele 
condities op de werkplek. 

Reinigen
Het gereedschap dat gebruikt is voor het 
bereiden en aanbrengen van Mapefloor  
I 300 SL moet direct na gebruik met 
ethylalcohol of verdunners worden gereinigd. 
Na uitharding van het product is alleen 
mechanische reiniging mogelijk.

VERPAKKING
8 kg kit (component A = 6 kg; component B 
= 2 kg) en 20 kg kit (component A = 15 kg; 
component B = 5 kg).

HOUDBAARHEID
Dit product moet in de originele verpakking, 
op een droge plaats bij een temperatuur 
tussen +5° C en +35° Cworden bewaard. 
Maximaal 24 maanden.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Voor meer informatie over de 
voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het 
veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website 
www.mapei.com.

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.

Raadpleeg altijd de laatste versie van het 
technisch informatieblad, dat te vinden is 
op onze website www.mapei.com.
JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad 
(“TDS”) mag worden gekopieerd naar een 
ander project-gerelateerd document. Het 
project-gerelateerd document dient tijdens 
het aanbrengen van het MAPEI product 
niet als aanvulling of vervanging van de in 
de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen. 
Raadpleeg de website www.mapei.com voor 
de meest recente TDS.
BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING 
OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF 
AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT 
DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

Referentiemateriaal over dit  
product is op verzoek verkrijgbaar  
en te vinden op de Mapei-website 
www.mapei.nl en www.mapei.com

Onze inspanningen voor het milieu
MAPEI-producten helpen projectontwerpers en 
-aannemers om innovatieve LEED-gecertificeerde 

projecten (Leadership in Energy and 
Environmental Design) te creëren 
conform de Amerikaanse Green 
Building Council.
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