1492661 - BISON REPAIR KIT WAND & PLAFOND GLAD TUBE 230 G NL/FR

REPAIR KIT WAND & PLAFOND GLAD
GEBRUIKSKLAAR REPARATIEMIDDEL VOOR WANDEN EN PLAFONDS
VOORBEREIDING
Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij
temperaturen tussen +5°C en +40°C.
Voorbehandeling oppervlakken: Losse delen en pluggen
verwijderen. Spijkers en andere metalen delen in de
ondergrond schilderen (isoleren) om roestvorming met als
eventueel gevolg vlekken te voorkomen. De ondergrond moet
droog, schoon en vet- en stofvrij zijn. Gladde ondergronden
opschuren.
Gereedschap: Plamuurmes. Gereedschap direct na gebruik met
water schoonmaken.

PRODUCTOMSCHRIJVING
Gebruiksklaar reparatiemiddel voor wanden en plafonds. Voor
snelle en eenvoudige reparatie van wanden en plafonds, binnen
maar ook buiten.
TOEPASSINGSGEBIED
Geschikt voor het snel en eenvoudig repareren van
beschadigingen, (plug)gaten, scheuren, naden en oneffenheden
in gladde wanden en plafonds. Vult gaten tot maximaal 50
mm diep. Kan binnen en buiten worden gebruikt. Hecht op
ondergronden van pleisterwerk, stucwerk, gips(platen), steen,
beton en hout.
Niet geschikt voor toepassing in combinatie met bitumineuze
producten, kunststof en metaal, ondergrondse toepassing,
zwaar belaste ondergronden en op plaatsen met een constante
waterbelasting.

VERWERKING
Gebruiksaanwijzing:
Tube voor gebruik goed kneden voor het verkrijgen van een
optimaal homogene pasta. Dop verwijderen en tuit op de
gewenste diameter schuin afsnijden. Repair Kit direct uit de tube
opbrengen en met een plamuurmes stevig in de beschadiging
drukken. Zorg hierbij met name voor een goede hechting op de
ondergrond en aan de wanden van de beschadiging. Hierna
direct met een nat plamuurmes glad afwerken. Werk in lagen
van maximaal 25 mm dik. Zonodig in meerdere lagen werken.
Een volgende laag pas aanbrengen nadat de vorige volledig
droog is (minimaal 24 uur). Na droging zonodig bijschuren of
overschilderen (alle soorten muurverf). Bij buitentoepassingen
altijd overschilderen. Tube direct na gebruik sluiten.
Vlekken/resten: Vlekken direct met een natte doek verwijderen.
Droge vlekken zijn alleen mechanisch te verwijderen.
OPSLAGCONDITIES
15 maanden
Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij
een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

EIGENSCHAPPEN
· Sneldrogend
· Lage krimp
· Enigszins elastisch
· Makkelijk schuurbaar
· Goed gladgestreken afwerking
· Overschilderbaar
· Spijkeren en schroeven mogelijk
· Voor gebruik binnen en buiten Klaar voor gebruik
· Oplosmiddelvrij

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden
waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het
gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.
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