: : V-SURE EPOXY GLOSSCOAT A+B
Beschrijving:
Is een 2 componenten solventvrije, reukloze en heldere gietcoating op basis van epoxy. Geschikt voor
glansgieten en als bescherming voor decoratieve toepassingen.
Verkrijgbaar in 1 kg verpakkingen.
Toepassing:
Opgieten of glansgieten van glosscoat op hout, carton, metaal of kunststof. Is redelijk UV-bestendig en
kan ingekleurd worden met PU-pigmenten of epoxypigmenten.
Gegevens bij levering:
Kleur
Viscositeit
Soortelijk gewicht
Houdbaarheid
Consistentie

A-comp.
kleurloos-geel
< 1500 mPa’s
ca. 1,0 gr/cm³
9 maanden
vloeibaar

Technische gegevens:
Verbruik
Shore

afhankelijk van
toepassing n.v.t.

B-comp.
kleurloos
< 40 sec (DIN 53224)
ca. 1,0 gr/cm³
9 maanden
vloeibaar

Verwerking:
Beide componenten in een 100/40 gewichtsdelen verhouding met elkaar vermengen. Potlife: 40 min.
Droog na 24 uur bij een temperatuur van 23°C. Volledig uitgehard na 7 dagen. De eerste laag als
contactlaag aanbrengen en laten drogen gedurende 30-40 min. Vervolgens volgende lagen laten
inkleuren en opgieten. Aanbrengen met een kwast of gewoon uitgieten en verdelen met een spatel.
Maak maximaal een halve kilogram aan in één keer, dit in functie van de verwerkingstijd. Raadpleeg
bij twijfel onze adviseurs voor meer informatie.
Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de
huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep
Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijk onzerzijds.
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