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OMSCHRIJVING 

Variopox Weefselband is een versterkingsmateriaal in de vorm van een band. 
 

VOORNAAMSTE KENMERKEN EN GEBRUIKSDOEL 
• Geschikt voor het versterken van laminaten van Variopox producten zoals Variopox 

Impregneerhars en Variopox Universele hars; 
• Geschikt voor het versterken van houtverbindingen; 
• Geschikt voor het versterken van naden, in- en uitwendige hoeken waardoor scheuren en 

beschadigingen worden voorkomen; 
• Leverbaar in verschillende breedtes en lengtes. 
 

AANVULLENDE INFORMATIE 
• Voorbehandeling 

Ondergronden grof schuren met P120. Onbehandeld hout voorbehandelen met Variopox 
Injectiehars en na 24 uur grof schuren met P120.  

• Verwerking 
Een royale laag Variopox Impregneerhars of Variopox Universele hars aanbrengen. Direct Variopox 
Weefselband in de natte epoxy laag aanbrengen. Aandrukken met een platte kwast door met de 
kwast loodrecht op het oppervlak het weefselband in de epoxy laag drukken, niet strijken! Druk op 
deze wijze eventueel luchtinsluitingen uit het weefsel. Narollen met een aluminium of teflon 
ontluchtingsroller. Wanneer de laag nog enigszins kleeft eventueel een tweede laag Variopox 
Impregneerhars of Variopox Universele hars aanbrengen. Na een langere periode is schuren met 
P120 noodzakelijk wanneer een tweede laag wordt aangebracht. 
Indien gewenst kan Variopox Impregneerhars of Variopox Universele hars worden afgewerkt met 
een verfsysteem. 
Omschrijving Afmeting Gemiddeld 

harsverbruik1 
(ml/m²) 

Dikte 
per 
laag 
(μm) 

Toepassing 

Variopox 
Weefselband, 5 cm 
breed 

5 m 250 200 Extra smal weefselband om in- of uitwendige 
hoeken te versterken. 

Variopox 
Weefselband, 10 cm 
breed 

5 m 250 200 Standaard weefselband om in- of uitwendige 
hoeken of naden te versterken. 25 m 

50 m 
1 Variopox Impregneerhars 
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Disclaimer 
De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op 
de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het 
volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren 
welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder 
kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven. 


