TECHNISCH MERKBLAD RAPIDOX
RENOVATIEPASTA
ALGEMEEN
Een supersnel doorhardende oplosmiddelvrije 2componenten epoxy plamuur, voor het
uitvlakken/repareren van kleine beschadigingen e.d, snelle
repartie en renovatie van onderdelen, vullend verlijmen van
onderdelen. Set bestaat uit component A en component B.

APPLICATIESYSTEEM
•
Aanbrengen met plamuurmes. In systeem een
minimale droogtijd van 30 minuten tussen de lagen;
als oppervlakte voorbehandeling altijd schuren.
•
Overtollig materiaal direct verwijderen.
•
Voor applicatie van verfsysteem eerst schuren.

EIGENSCHAPPEN
•
Oplosmiddelvrij
•
Krimpvrij
•
Bestand tegen water, oliën, vetten en diverse
chemicaliën.
•
Mengbaar 1 : 1
•
Gemakkelijk verwerkbaar en glad af te messen.
•
Schuurbaar na 30 minuten.
•
Uitstekende hechting op diverse ondergronden.
•
Goed overschilderbaar na ca. 30 min.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
•
Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
•
Raadpleeg voor gebruik de product- en
veiligheidsinformatie.
•
Doseer gelijke hoeveelheden van de componenten A
en B met behulp van het doseerapparaat.
•
Meng beide componenten tot een egale kleur wordt
verkregen.
•
Het product mag niet verdund worden.
•
Na gebruik gereedschap reinigen met
kwastverdunning EP/Spuitverdunning EP. Uitgehard
materiaal mechanisch verwijderen.
•
Neem in geval van twijfel altijd contact op uw
dealer of Kohlerwoodcap

ONDERGRONDCONDITIES
•
Aangetast, verweerd en zacht hout verwijderen tot op
het gezonde hout.
•
Het hechtvlak mag maximaal 20% houtvocht bevatten,
dit vooraf meten.
•
Ondergrond moet vrij zijn van vuil, vet en stof.
•
Verflagen ter plaatse van de reparatie verwijderen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Samenstelling
Verpakking
Vaste stof %
Dichtheid
Gemengd prod.

Component A
Component B
Kunststof koker comp.A: 100 ml.
Kunststof koker comp.B: 100 ml.
100% vol.%
1,3 kg/dm3

Vlampunt

100°C

Mengverhouding

Component A 1 deel
Component B 1 deel
Component A : crème/wit
Component B
Gemengd product

Uiterlijk

Verwerkingstijd
Uitharding

Gemengd product bij 20°C ca. 7-8
minuten
Ca. 30 minuten

Verwerkingstemp. Niet <5° en >30°C verwerken
Houdbaarheid
In gesloten originele verpakking op
een koele en droge plaats tot
maximaal 9 maanden.
VoorzorgsTijdens gebruik ventileren. Vermijd
maatregelen
huidcontact door gebruik te maken
van de geëigende
beschermingsmiddelen, zoals
handschoenen, veiligheidsbril en
schoeisel.

Köhlerwoodcap, Bovendijk 196 3045 PD Rotterdam. tel.: 010-2780880 fax: 010-2780881 info@kohlerwoodcap.nl

\\KOHLERSBS\Company\WOODCAP\TMB en Veiligheidsbladen\TMB KW 2007\RAPIDOX Nederlands.DOC
030603

