De perfecte start voor een professioneel eindresultaat
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Omschrijving
Twee componenten houtreparatiepasta op basis van urethaan-acrylaat.

Voor het repareren van houtrot, grote gaten in hout en deelvervangingen.

Eigenschappen
					

• Uitstekende modelleerbaarheid en standvermogen

					

• Uitstekende hechting

					

• Perfect schuurbaar
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W370 - 2K Grote houtreparatiepasta

Voorbereiding
			

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

			

Verwijder rot hout tot in het gezonde hout.

Gebruik
			

Breng W340 houtprimer aan op de ondergrond en laat circa 20 minuten intrekken.

			

Meng beide componenten W370 1:1 tot een homogeen gekleurde pasta. Breng de

			

reparatiepasta aan in de natte primer.

Droogtijd
			

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 4 uur. De droogtijd is afhankelijk van de

			

ondergrond, de diepte van de reparatie, temperatuur en vochtigheid.

Verpakking
				

600 ml set (2 x 300 ml koker).

Opslag
				

In een droge vorstvrije omgeving.

Opmerkingen
			 • Gebruik voor kleinere reparaties Polyfilla Pro W350 en W360.
			 • Ondergrond vooraf primeren met Polyfilla Pro W340.
			 • Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken.

Technische gegevens:
• Minimale laagdikte

: 5 mm

• Maximale laagdikte

: 5 cm

• Verwerkingstijd

: circa 65 minuten bij 200C

• Verwerkingstemperatuur

: 20C - 300C

• Droogtijd

: 4 uur bij 200C en 60% luchtvochtigheid

• Dichtheid

: 1,1 kg/L (gemengd)

• Korrelgrootte

: 85 µm

• Kleur

: beige

• VOC

: 63 g/L (gemengd)

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest
recente uitgave van technische informatie.
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