
LIJMPISTOOL HEATER TECHNOLOGY 

 

EPOXY QUICK STICK 
EPOXY REPARATIESYSTEEM 



Het Epoxy Quick Stick Reparatiesysteem is een serie van 7 producten die ontworpen zijn om vormen te 

reproduceren, te versterken, te hechten, te repareren en gaten en scheuren in oppervlakken te dichten. 

Voor gebruik in water, staal-, aluminium-, koper-, kunststof-, hout-, keramiek- en betonproducten.  

Oplosmiddelvrije en bijna krimpvrije uitharding. Na uitharding is het geschikt voor verdere verwerking zo-

als boren, schuren, zagen, draadsnijden, frezen en schilderen. 

 

 

VOORDELEN VAN HET EPOXY QUICK STICK SYSTEEM 

• Eenvoudig te gebruiken 

• Zorgen voor een duurzame reparatie 

• Hard snel uit 

• Na uitharding kan het worden bewerkt zoals boren, schuren etc. en geschilderd 

• Stopt lekkages van water. 

Gebruiksaanwijzing 

AFSNIJDEN KNEDEN AANBRENGEN 



Beltraco Epoxy Quick Stick ES501 water 

Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten 
epoxy is een makkelijk te gebruiken massa voor het repare-
ren van oppervlakken blootgesteld aan contact met wa-
ter,  vocht en in tanks die permanent gevuld zijn met vloei-
stof. 
Dankzij de sterke eerste hechting is het geschikt voor ge-
bruik in sanitaire- en verwarmingssystemen, elektrische 
apparatuur, scheepvaart en andere soortgelijke toepassin-
gen in zwembaden.  

Karakteristieke kenmerken: 

- Na uitharding is het geschikt voor verdere verwerking (boren, slijpen, frezen). 

- Kan binnen en buiten worden gebruikt. 

- De tijd om uw gemengde massa-eigenschappen te behouden is 20-25 minuten. 

- Is volledig uitgehard na 24-uur.  

- Thermische weerstand -35°C tot +120°C. 

- Voor toepassing bij temperaturen boven 8°C. 

Beltraco Epoxy Quick Stick ES502 aluminium 

Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten 
epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren 
van roestvrijstalen/aluminium oppervlakken. Vult en hecht 
perfect alle soorten behuizingen, profielen en zelfs defecten 
in de carrosserie van auto's of boten.  
Beltaco Epoxy Quick Stick kan worden gebruikt in de machi-
nebouw, in de automobielsector, de productie van tandwie-
len, ramen, modellen en vele andere toepassingen  

Karakteristieke kenmerken: 

- Na uitharding is het geschikt voor verdere verwerking (boren, slijpen, frezen). 

- Het kan binnen en buiten worden gebruikt, het corrodeert niet. 

- De open tijd van de gemengde massa is 5-7 minuten. 

- Is volledig uitgehard na 24-uur.  

- Thermische weerstand -35°C tot +120°C. 

- Voor gebruik bij temperaturen boven 8°C.  



Beltraco Epoxy Quick Stick ES503 beton, steen 

Beltraco Epoxy Quick Stick ES504 staal 

Beltraco Epoxy Quick kneedbare 2-componenten epoxy is 
makkelijk te gebruiken massa voor het repareren en retou-
cheren van betonnen, stenen, etc. oppervlakken. Het kan 
worden gebruikt voor het inbedden van pluggen in muren 
of te grote montagegaten. Dankzij zijn eigenschappen is het 
handig op zowel de bouwplaats als thuis. 
Het product kan worden gebruikt in de bouw, decoratie en 
stadsplanning, en vele andere toepassingen  

Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten 
epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren 
van oppervlakken van alle soorten staal. Hecht, vult en 
dicht alle soorten scheuren, krassen en gaten af. Na het 
uitharden kan het verder worden verwerkt.  
Het product kan worden gebruikt in de bouw, decoratie en 
stadsplanning, en vele andere toepassingen  

Karakteristieke kenmerken: 

- Na uitharding kan het verder worden verwerkt (boren, slijpen, frezen). 

- Kan binnen en buiten worden gebruikt. 

- De open tijd van de gemengde massa is 4-7 minuten. 

- Is volledig uitgehard na 24-uur.  

- Thermische weerstand -35°C tot +120°C. 

- Gebruik bij een temperatuur van min. +8°C.  

Karakteristieke kenmerken: 

- Snelle uitharding. 

- Kan worden gebruikt voor contact met drinkwater. 

- Na uitharding is het geschikt voor verdere verwerking (boren, slijpen, frezen). 

- Het kan binnen en buiten worden gebruikt, het corrodeert niet. 

- De open tijd van de gemengde massa is 3-5 minuten. 

- Is volledig uitgehard na 24-uur.  

- Thermische weerstand -35°C tot +120°C. 

- Voor toepassing bij temperaturen boven 8°C.  



Beltraco Epoxy Quick Stick ES505 koper 

Beltraco Epoxy Quick Stick ES506 hout 

Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten 
epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren 
van koperen oppervlakken. Verbindt zeer snel alle soorten 
buizen, fittingen en dicht ook scheuren en gaten af. De mas-
sa kan op vochtige plaatsen worden gebruikt.  
Het product kan worden gebruikt voor sanitair, constructie 
en reparatie van koperen tanks en voor het repareren van 
het oppervlak van andere koperproducten (bijv. koel- en 
airconditioningsystemen).  

Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten 
epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren 
van houten oppervlakken en zijn afgeleiden. 
Met behulp van deze massa kunnen we duurzame en tege-
lijkertijd flexibele voegen en vullingen maken op deuren, 
ramen, meubels, speelgoed.  
Het product kan worden gebruikt in de meubel- en houtin-
dustrie, modelbouw en vele andere toepassingen.  

Karakteristieke kenmerken: 
- Extreem snelle uitharding. 
- Kan worden gebruikt voor contact met drinkwater. 
- Na uitharding is het geschikt voor verdere verwerking (boren, slijpen, frezen). 
- Kan binnen en buiten worden gebruikt. 
- De open tijd van de gemengde massa is 3-5 minuten. 
- Is volledig uitgehard na 24-uur.  
- Thermische weerstand -35°C tot +120°C. 
- Voor toepassing bij temperaturen boven 8°C. 

Karakteristieke kenmerken: 

- Na uitharding is het geschikt voor verdere verwerking (boren, slijpen, frezen). 

- Semi-elastische massa. 

- Kan binnen en buiten worden gebruikt. 

- De open tijd van de gemengde massa is 3-6 minuten. 

- Is volledig uitgehard na 24-uur.  

- Thermische weerstand -35°C tot +120°C. 

- Voor toepassing bij temperaturen boven 8°C.  



Beltraco Epoxy Quick Stick ES507 kunststof 

Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten 
epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren 
van plastic/kunststof oppervlakken. De massa kan worden 
opgevuld en afgedicht met grote defecten op alle soorten 
oppervlakken gemaakt van PVC en composieten. Het cre-
ëert sterke en flexibele verbindingen. Ideaal voor het beves-
tigen van haken, handgrepen. Het product wordt gebruikt 
voor het aansluiten van pijpen, ellebogen, fittingen, afdich-
ting watertanks en verschillende soorten behuizingen, bij 
het maken van modellen, decoreren, stucwerk en in de in-
dustrie.  

Karakteristieke kenmerken: 

- Kan worden gebruikt voor contact met drinkwater. 

- Na uitharding is het geschikt voor verdere verwerking (boren, slijpen, frezen). 

- Kan binnen en buiten worden gebruikt. 

- De open tijd van de gemengde massa is 20-25 minuten. 

- Is volledig uitgehard na 24-uur.  

- Thermische weerstand -35°C tot +120°C. 

- Voor toepassing bij temperaturen boven 8°C.  



Het Epoxy Quick Stick Reparatiesystem is een serie van 7 producten die ontworpen zijn om vormen te 
reproduceren, te versterken, te lijmen, te repareren en gaten en scheuren in oppervlakken te dichten. 

  ES 501 ES 502 ES 503 ES 504 ES 505 ES 506 ES 507 

 WATER ALUMINI-

UM 

BETON STAAL KOPER HOUT KUNSTSTOF 

Materiaal Epoxy hars 

met kera-

miek 

Epoxy hars 

en alumini-

um 

Epoxy hars 

keramiek 

Epoxy hars 

staal 

Koper epoxy 

hars 

Epoxy hars 

mineraal 

Epoxy hars 

kunststof 

Verpakking 57 gr. 57 gr. 57 gr. 57 gr. 57 gr. 28 gr. 57 gr. 

Kleur na uitharding wit aluminium beton grijs donkergrijs koper beuken lichtblauw 

Open tijd (25g, RT, min) 15 4 6 4 3 15 20 

 

Dichtheid (G/cm³) 1,9 1,6 1,9 2 1,9 0,9 1,6 

Voorlopige houdbaar-

heid (35%) 

30 min 10 min 15 min 10 min 10 min 45 min 40 min 

Mechanische bestendig-

heid (50%) 

60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 

Uithardingstijd 24 uur 24 uur 24 uur 24 uur 24 uur 24 uur 24 uur 

Weerstand temperatuur-

bestendigheid/korte 

termijn 

-35° tot 

+120°C/

+150°C  

-35° tot 

+120°C/

+150°C  

-35° tot 

+120°C/

+150°C  

-35° tot 

+120°C/

+150°C  

-35° tot 

+120°C/

+150°C  

-35° tot 

+120°C/

+150°C  

-35° tot 

+120°C/

+150°C  

Druksterkte 80 N/mm³  75 N/mm³ 80 N/mm³ 80 N/mm³  80 N/mm³  75 N/mm³ 65 N/mm³  

Treksterkte 6,2 N/mm²  4,2 N/mm²  4,8 N/mm²  4,1 N/mm²  4,8 N/mm² 6,2 N/mm² 2,4 N/mm²  

Shore'a D-hardheid  65 75 80 75 80 70 65 

Warmtegeleiding  

W/m*K  

0,5 0,65 0,5 0,6 0,7 0,3 0,4 

Lineaire krimp <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% 

Elektrische weer-

stand Ω/cm.  

5 ·10¹¹  5 ·10¹¹  5 ·10¹¹  5 ·10¹¹  5 ·10¹¹  5 ·10¹¹  5 ·10¹¹  

Prikweerstand kV/mm  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Warmte-

uitzettingscoëfficiënt  

30-40·10(-

6)·K(-1) 

30-40·10(-

6)·K(-1) 

30-40·10(-

6)·K(-1) 

30-40·10(-

6)·K(-1) 

30-40·10(-

6)·K(-1) 

30-40·10(-

6)·K(-1) 

30-40·10(-6)

·K(-1) 



Beltraco Benelux B.V. 

Biestkampweg 21, 5249 JV Rosmalen (NL) 

Voor Nederland: 

T: +31 (0)73 - 645 03 43 

E: info@beltraco.nl 

W:www.beltraco.nl 

Voor België: 

T: +32 2 808 67 14 

E: info@beltracobenelux.be 

W:www.beltracobenelux.be 

 


