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HIM TF9000 Deco 
decoratieve, oplosmiddelvrije, troffelbare epoxymortel –  

mechanisch zwaar belastbaar 

  
 

Toepassing 

Met HIM TF9000 Deco wordt een naadloze, decoratieve, zwaar belastbare vloerafwerking verkregen. 
Toepassingsmogelijkheden zijn o.a. openbare gebouwen, zorginstellingen, sociale huizen, polyvalente zalen, 
ziekenhuizen, kantoren, musea, laboratoria, showrooms, hotels, scholen en gevangenissen.  
   

Productomschrijving 

HIM TF9000 Deco is een koudverhardende, oplosmiddelvrije driecomponenten mortel op basis van epoxyhars.  
Het product vormt na uitharding een 5 tot 7 mm dikke vloerafwerking met een stroef en slijtvast oppervlak. HIM 
TF9000 Deco wordt aangebracht in één laag, ongeacht de vlakheid van de ondergrond.  
 

Voordelen 

 hygiënisch - een naadloze vloer die gemakkelijk schoon te maken is. 
 duurzaam – mechanisch zwaar belastbaar 
 decoratief uiterlijk 
 oplosmiddelvrij – geen reuk- of smaakoverdracht 
 chemisch resistent - bestand tegen een groot aantal chemicaliën  
 antislip en toch gemakkelijk schoon te maken 
 watervast in de applicatiefase 

 

Vloersysteem *) 

1 laag HIM Primer 31, nat-in-nat gevolgd door 
1 laag HIM TF9000 Deco 

1 laag HIM Sealer DS Thixo 
1 laag transparante finish coat zoals bijv. HIM FC150, FC215 of FC240 
 

Onderhoud 

Raadpleeg het “Schoonmaakadvies HIM Vloerafwerkingen” vóórdat u de vloerafwerking gaat reinigen. 
 

Kleuren 

HIM TF9000 Deco bestaat uit een naturel bindmiddel en een gekleurd zandmengsel. Er zijn vele kleuren en 
kleurmengsels leverbaar. Zie de website. 
  

 
 
 

Technische gegevens *) HIM TF9000 Deco 

Mengverhouding 
basis : verharder : vulstof  

 
5,2 kg : 2,3 kg : 75 kg 

Soortelijk gewicht (gemengd)  Ca. 2,0 

Vaste stofgehalte (gemengd) 100% 

Verwerkingstijd bij 20°C  Ca. 60 minuten 

Uitharding bij 20°C Beloopbaar na 24 uur, overschilderbaar na 24 uur, doch binnen 7 dagen 

Druksterkte Ca. 80 MPa 

Buigsterkte Ca. 21 Mpa 

Slijtvastheid (Amsler) 1000 omw.: 0,20 mm; 2000 omw.: 0,64 mm; 3000 omw.: 1,21 mm 

Temperatuur resistentie Tot 80°C 

Brandklasse BflS1 

Chemische resistentie de doorgeharde laag HIM TF9000 Deco is bestand tegen benzine, minerale 
oliën en vetten, reinigingsmiddelen, verdunde minerale zuren en logen en 
een aantal koolwaterstoffen.  

 
*Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij HIM. 
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Verwerkingstemperatuur 

De materialen niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C en bij een ondergrondtemperatuur die lager is dan de 
dauwpunttemperatuur plus 3°C. Maximum temperatuur 35°C. Maximum relatieve vochtigheid 80% 

Voorbehandeling ondergrond 

De ondergrond dient zodanig te worden behandeld dat een schone, droge, vetvrije en goed samenhangende ondergrond 
wordt verkregen. Voor het aanbrengen van de vloerafwerking moet de ondergrond zo nodig worden geëgaliseerd. Voor 
beton wordt (stofarm) stralen aanbevolen. 

Beperkingen 

De vochtigheidsgraad van nieuwe betonvloeren mag niet hoger zijn dan 5%. De betonvloer dient een druksterkte van 
minimaal 25 MPa te hebben en zodanig te worden voorbewerkt dat een open en goed samenhangende structuur wordt 
verkregen. Bij niet vrijdragende vloeren is het noodzakelijk de “rubbermatproef” te doen. Dampspanning kan onthechting 
van de vloerafwerking tot gevolg hebben.  

Primer 

Op de voorbehandelde ondergrond moet HIM Primer 31 worden aangebracht. Meng de primer in de geleverde 
verhoudingen door de gehele inhoud van de verharder aan de basis toe te voegen. De primer moet onmiddellijk na 
het mengen worden aangebracht in een dunne, ononderbroken laag met een kwast of een roller. Vermijd dikke 
lagen en plassen. Op poreuze ondergronden kan het noodzakelijk zijn een tweede laag primer aan te brengen. 

Mengen 

Een goede menging van de HIM TF9000 componenten is noodzakelijk. Voeg de verharder toe aan de 
basiscomponent en meng dit gedurende 1 minuut. Voeg vervolgens de vulstof toe en meng alle componenten 
gedurende nog eens 3-4 minuten totdat een homogeen mengsel is verkregen. Voeg geen solvent toe!! Het is 
belangrijk de componenten volledig te mengen met krachtig werkende mengers, zoals dwangmengers of speciale 
boormachines met een laag toerental. 

Materiaalverbruik (theoretisch) 

2 kg/m² per mm laagdikte 

Verwerking 

Onmiddellijk na menging moet HIM TF9000 Deco op de nog natte HIM Primer 31 worden aangebracht. Indien 
gewenst kan HIM TF9000 Deco ook worden aangebracht op droge HIM Primer 31, mits afgezand met droog grof 
zand. Het aanbrengen geschiedt met behulp van bijvoorbeeld een rij of troffel in de juiste laagdikte en het product 
wordt tenslotte strak afgewerkt met een stalen spaan of troffel. HIM TF9000 Deco kan ook met een screedbox 
worden aangebracht. Vervolgens afwerken met een vlindermachine of met de troffel.  

Seallaag en toplaag 

HIM TF9000 Deco wordt afgeseald met HIM Sealer DS Thixo en vervolgens voorzien van een transparante finish zoals 

bijv. HIM FC150, HIM FC215 of HIM FC240. 

Verwerkingstijd bij 20°C 

Ca. 60 minuten 

Uitharding bij 20°C 

Beloopbaar na 24 uur, overschilderbaar na 24 uur doch binnen 7 dagen, volledig uitgehard na 7 dagen.  

Reiniging gereedschap 

Gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met HIM Solvent 102. 

Houdbaarheid 

Alle componenten zijn minimaal 12 maanden houdbaar bij opslag in een droge, koele ruimte in ongeopende verpakking. 

Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg voor gebruik altijd het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en de juiste voorzorgsmaatregelen. 

Verpakkingsgrootte 

De verpakkingsgrootte van het bindmiddel van HIM TF9000 Deco is gebaseerd op zakken van 25 kg gekleurd 
zandmengsel. Er zijn sets van 27,5 kg en 82,5 kg beschikbaar, met resp. 1 en 3 zakken gekleurd zandmengsel. 

Vlampunten 

HIM TF9000 Deco basis  > 100°C 
HIM TF9000 Deco verharder  > 100°C 
HIM Solvent 102 32°C 
Voor primer, sealer en finish: raadpleeg de betreffende productinformatiebladen. 

Afvoer emballage 

Afvoer van (lege) verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Raadpleeg het 
Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
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