: : PUR GIETHARS N° 12 (A 80) A+B

Beschrijving:
Is een ongevuld, reukloos en sneldrogend gietsysteem op basis van twee componenten polyurethaan.
Geeft na uitharding een hard-rubberachtig en slijtvast resultaat. Bestaat in een witte kleur die UVbestendig is.
Verkrijgbaar in 5,4 kg en 68 kg verpakking.
Toepassing:
Universeel toepasbaar voor alle soorten gietingen dewelke UV-resistent dienen te blijven. Kan zowel
manueel als machinaal verwerkt worden evenals onder vacuüm. Giethars N°12 is eenvoudig in
gebruik, heeft een zéér goede doorharding en zéér hoge elasticiteit en zéér goede slijtweerstand.
Gegevens bij levering:
Kleur:
Viscositeit:
Soortelijk gewicht:
Houdbaarheid:
Consistentie:

A-comp.
melkachtig
1350 mPa’s
1,01 gr/cm³
6 mnd in gesloten verpakking
vloeibaar

Technische gegevens:
Verbruik:
Shore:

afhankelijk van toepassing
A:80

B-comp.
kleurloos
150 mPa’s
1,22 gr/cm³
6 mnd in gesloten verpakking
vloeibaar

Verwerking:
Zorg steeds voor een zo droog mogelijk oppervlak.
Afzonderlijke componenten vóór gebruik goed mengen, schudden is onvoldoende.
Mengverhoudingen: 100 / 35
Alle bovenvermelde verhouding is volgens gewichtsdelen en bij een minimale verwerkingstemp. van
18°C.
Verwerkingstijd: 14-15 min.
Uithardingstijd: 24 uren. Het product niet in een té koude en vochtige omgeving opslaan.
Temperatuurbestendig tot 80°C. Kan eventueel versneld worden met PUR-versneller.
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 B-component kan de ogen, ademhalingsorganen en de huid irriteren. Sensibilisering
door inademen en huidcontact mogelijk.

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

www.vosschemie-benelux.com
VOSSCHEMIE-BENELUX BVBA | Mechelsesteenweg 303 | 2500 Lier België | Tel +32 (0)3 489 28 28 | Fax +32 (0)3 488 19 27 | info@vosschemie-benelux.com
BNP Paribas-Fortis: 220-0697000-91 | IBAN BE23 2200 6970 0091 | BIC GEBABEBB | ING: 320-0735402-18 | IBAN BE50 3200 7354 0218 | BIC BBRUBEBB
KBC: 413-8175651-63 | IBAN BE 40 4138 175 6 516 3 | B IC K RE DBEBB | B T W : BE 0402. 187. 140

ww w. vosschemi e-benelux.com

