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Omschrijving

:

2-componenten houtreparatiepasta op basis van onverzadigde
polyesterhars met dibenzoylperoxide verharder

Bijzondere eigenschappen

:

gemakkelijk mengbaar en verwerkbaar. Uiterst handig
doseerbaar d.m.v. doseerapparaat. Zeer goed schuur-baar,
modelleerbaar en overschilderbaar; zeer geringe krimp, goede
flexibiliteit en uitstekende hechting.

Toepassing

:

als vuller en egaliseermiddel op metaal, hout en plaatmateriaal, op steen en steenachtige materialen voor zowel
binnen als buiten. Gezien de vochtgevoeligheid dient
Renostuk, zeker bij buiten-toepassing, direct na verwerking,
overschilderd te worden met een goede alkydhars grondlak
(b.v. Devetaal grondlak A)

Bindmiddel

:

onverzadigde polyester harsen

Pigment en vulstoffen

:

titaandioxide en vulstoffen als talk en krijt.

Verharder

:

dibenzoylperoxide in dibutylftalaat

Mengverhouding

:

ca. 1 tot 3 % verharder toevoegen

Kleur

:

wit en teak
(aankleuren is mogelijk met universele mengpasta 5%

Droogtijd
(bij 20° C en 80% RLV)

:

verwerkingstijd bij 20° C ca. 8 min.
verwerkingstijd bij 10° C ca. 15 min.
schuurbaar/overschilderbaar na ca. 20 min.
overschilderbaar met alkydhars- en acrylaatdispersieverven.

Verwerking

:

uitsluitend met plamuurmessen

Verwerkingstemperatuur

:

minimaal 5° C bij 90% RLV

Aanbevolen ondergrond
Voorbehandeling

:

alkydharsprimer

Hechting

:

op genoemde ondergronden zeer goed
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Flexibiliteit

:

voldoende

Verdunning

:

moet onverdund toegepast worden

Reiniging gereedschap

:

thinner o.i.d.

Stabiliteit

:

in gesloten verpakking min. 12 maanden houdbaar;
opslaan op koele, droge en brandveilige plaats.

Verpakking

:

pasta: in blikken koker; verharder: kunststof tube

Gewicht

:

ca. 1500 gram incl. verharder

Volume % vaste stof

:

ca. 100%

Dichtheid stampasta

:

1,8 gram/cm3

Dichtheid verharder

:

0,926 gram/cm3

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Productveiligheidsblad.
Arbo categorie

:

C

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel
de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en
mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch
garantie worden afgeleid.
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