Productvoorschriften

Reparatiepasta LG
Omschrijving
Lichtgewicht vulpasta voor het repareren en glad afwerken van naden, gaten
en scheuren.

Toepassing
UniQ Vulpasta LG is een lichtgewicht gebruiksklare plamuur voor het repareren
en glad afwerken van naden, gaten en scheuren. De plamuur is elastisch,
krimpvrij, sneldrogend en kan worden toegepast met een laagdikte tussen 5 en
30mm op bijvoorbeeld pleisterwerk, gipskartonplaten, cellenbeton, hout, steen
en beton.

Kenmerken
• Lichtgewicht
• Krimpvrij
• Sneldrogend
• Elastisch
• Snel overschilderbaar
• Gebruiksklaar
• Goed schuurbaar

Applicatiegegevens
Aanbrengen met een plamuurmes, spatel of spackmes. Het beste resultaat
wordt bereikt tussen de 5mm en 30mm laagdikte.
Na gebruik gereedschap direct reinigen met schoon water.

Rendement
1 liter/m² per 1mm laagdikte.

Droogtijden
Tussen de 30 minuten en 24 uur, sterk afhankelijk van de laagdikte en
omstandigheden
Na 2 uur overschilderbaar met waterverdunbare verven
Na 24 uur overschilderbaar met synthetische verven

Applicatiecondities
Niet verwerken bij regen of een temperatuur onder de 5 ºC, van zowel de lucht
als de ondergrond. De relatieve vochtigheid mag niet hoger zijn dan maximaal
85%.

Technische gegevens
Dichtheid

ca. 0,5 g/cm³

kleuren

wit

houdbaarheid

in onaangebroken verpakking minimaal 12
maanden

verpakking

1 – 2,5 – 17 liter emmers

Opslag

koel en vorstvrij

Ondergrond
De ondergrond moet goed hechtend, droog, vrij van stof en
ontkistingsmiddelen zijn.
Sterk zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met een
geschikte diepgrond of fixeermiddel. Bij reparaties op hout of metaal deze
ondergronden eerst voorzien van de juiste grondverf of primer.

Verwerking
Aanbrengen met een plamuurmes, spatel of spackmes en direct glad strijken.
Direct na gebruik het gereedschap reinigen met water.

Veiligheid
UniQ Vulpasta LG is een onschadelijk product. Ogen en luchtwegen kunnen
door stof (tijdens schuren) geïrriteerd raken. Draag eventueel een
veiligheidsbril en stofkapje. Indien de ogen door stof geïrriteerd raken,
overvloedig spoelen met schoon water.
Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking
houden. Voor meer informatie zie het Afbouw UniQ veiligheidsblad.

