
Het reparatiemerk voor hout én mineraal

Stopverfpasta
W

WOOD

W510

Omschrijving
     Hybride en vochtuithardende kit o.b.v. ms polymeer met het uiterlijk van een stopverf,

     voor binnen en buiten.

Toepassing
     Voor het afstoppen van beglazingsvoegen met een traditioneel uiterlijk en enkel en dubbel

     glas in oude gebouwen en monumenten. Toepasbaar op vrijwel alle in de bouw voorkomende

     ondergronden m.u.v. PE, PP, PTFE en bitumineuze ondergronden.

Eigenschappen
     • Blijvend elastisch na uitharding

     • Vocht- en weerbestendig

     • Zeer goede hechting op glas

     • Geen geurhinder
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W510 - Stopverfpasta

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

Gebruik
   Breng de stopverfpasta met behulp van een kitpistool direct vanuit de koker op de

   ondergrond aan, daarna afwerken met behulp van een afstrijkmiddel.

Huidvormingstijd
   5 minuten. Overschilderbaar na volledige doordroging.

Verpakking
   • 290 ml (koker)

Opslag
   In een droge en vorstvrije omgeving.

Technische gegevens:
• Minimale voegbreedte : 4 mm

•  Maximale voegbreedte : 30 mm

• Verwerkingstemperatuur : 50C - 350C

•  Huidvormingstijd : 5minuten

• Treksterkte : 1,4 N/mm2 

• Rek bij breuk : 150%

•  Temperatuurbestendigheid : -400C / +900C

• Dichtheid : 1,32 kg/L

• Kleuren : RAL 1013

• VOC waarde : 65 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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