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HIM Escoron 
HIM Escoron is een thixotrope, oplosmiddelvrije, warmtebestendige, 2 

componenten coating op basis van speciaal geformuleerde epoxyhars. 
 

Toepassing 

HIM Escoron vormt na uitharding een flexibele coating die bestand is tegen temperaturen tot 140 °C en extreme 

temperatuurschommelingen. HIM Escoron wordt onder andere gebruikt als coating op olie- en waterkoelers, 
tanks, pijpleidingen, warmtewisselaars en condensatoren. 
 

Productomschrijving 

HIM Escoro is een thixotrope, oplosmiddelvrije, warmtebestendige, 2 componentencoating op basis van speciaal 
geformuleerde epoxyhars.  
Het product vormt na uitharding een flexibele coating die bestand is tegen temperaturen tot 140 °C en extreme 
temperatuurschommelingen. 
HIM Escoron wordt meestal aangebracht in meerdere lagen. 
 

Voordelen 

 bestand tegen hoge temperaturen en extreme temperatuurschommelingen 
 oplosmiddelvrij 
 chemisch resistent - bestand tegen een groot aantal chemicaliën  
 relatief lange verwerkingstijd 

 

Kleuren 

HIM Escoron wordt standaard geleverd in een grijze kleur. Op verzoek kunnen andere kleuren geleverd worden met een 
bijbehorende minimum afname. 
 

Systeem (algemeen) 

 1 laag HIM Primer EP203 
 1 - 2 lagen HIM Escoron  
 

Systeem (voor gebruik in zeewatergekoelde installaties) 

 1 laag HIM Primer EP203 (prime coat) 
 1 laag HIM Escoron aangelengd met Sylothix 51 tot een troffelbare massa (base coat) 
 1 laag HIM Escoron (guide coat) 
 1 laag HIM Escoron (top coat) 
 

 

Technische gegevens *) HIM Primer EP203 HIM Escoron 

   

Mengverhouding 
basis : verharder (gewichtsdelen) 

 
3,75 : 1,25 

 
2,58 : 0,42 

Soortelijk gewicht (gemengd) Ca. 1,45 Ca. 1,8 

Vaste stofgehalte (gemengd) Ca. 50% (vol) 100% 

Aanbevolen droge laagdikte 50 μm 250 μm 

Temperatuurresistentie  Tot 140°C in lucht, tot 90°C in 
water 

Materiaalverbruik (theoretisch en 
bij aanbevolen laagdikte ) 

0,145 - 0,155 kg/m2 0,45 kg/m2 

Verwerkingstijd bij 20°C Ca. 20 minuten Ca. 60 minuten 

Uitharding bij 20° Overschilderbaar na 16 uur, doch 
binnen 7 dagen. Optimale sterkte na 7 
dagen. 

Stofdroog na. 2 uur, 
overschilderbaar na 1 dag, doch 
binnen 3 dagen. Volledig uitgehard 
na 7 dagen. 

Chemische resistentie  de doorgeharde laag HIM Escoron is 
o.a. bestand tegen afvalwater, brak 
water, zeewater, minerale oliën en 
vetten, minerale zuren en logen, 
benzine en ruwe olie. Gedetailleerde 
informatie kan worden verkregen bij 
HIM. 

 
*Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij HIM. 
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Verwerkingstemperatuur 
Het product niet aanbrengen bij temperaturen onder 5°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 (stalen) ondergrond wordt SA 2½ gestraald met een straalruwheid tussen 50 en 75 μm. 

 
Primer 

Als primer wordt HIM Primer EP203 geadviseerd. 
 

Mengen 

Een goede menging van de componenten is noodzakelijk. Voeg de verharder toe aan de basiscomponent en meng dit 
goed gedurende minimaal 3 minuten tot homogeen. Ongemengd materiaal kan resulteren in zachte plekken, kleur- en 
glansverschillen. Geen oplosmiddel toevoegen! Voor grotere laagdikten kan worden aangelengd met Sylothix 51. 
 

Materiaalverbruik (theoretisch) 

Het materiaalverbruik is 0,45 kg/m2 voor een gewenste droge laagdikte van 250 μm. 

Verwerking 

HIM Escoron kan worden verwerkt met een kwast of roller. Wanneer HIM Escoron aangelengd is met Sylothix 51 wordt 
deze met een plakspaan, spachtel of plamuurmes aangebracht.  
 

Verwerkingstijd bij 20°C 

Ca. 60 minuten 

Uitharding bij 20°C 

Stofdroog na. 2 uur, overschilderbaar na 1 dag, doch binnen 3 dagen. Volledig uitgehard na 7 dagen. 

 
Reiniging gereedschap 

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

Houdbaarheid 

De componenten van HIM Escoron zijn minimaal 12 maanden houdbaar bij opslag in een droge, koele ruimte in 
ongeopende verpakking. 
 

Verpakkingsgrootte 
HIM Escoron wordt standaard geleverd in verpakkingen van 3 kg. Op verzoek kunnen grotere verpakkingen worden 
geleverd. 
 

Vlampunten 

HIM Primer EP203 basis  25°C  
HIM Primer EP203 verharder 24°C  
HIM Escoron basis > 150°C 
HIM Escoron verharder > 200°C 
 

Afvoer emballage 

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

Veiligheidsvoorschriften 

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