MUR-FILLER

Elastische voegpasta voor
buitenmuren met kwarts
Hoge vulkracht
Elastisch
Niet schuurbaar (bevat kwarts)

WWW.MATHYSPAINTS.EU

MUR-FILLER
OMSCHRIJVING

tussen 5° en 35°C.

Elastische voegpasta voor het herstellen van actieve en niet-actieve voegen en barsten in
binnen- en buitenmuren die eventueel met acrylaatverven dienen behandeld te worden,
bevat kwarts.

AANBEVOLEN GEBRUIK
- Herstellen van voegen en barsten in binnen- en buitenmuren, bv. opstoppen van actieve
en niet actieve barsten en voegen in metselwerk, beton en cementbezettingen.
- Dichtstoppen van voegen bij het plaatsen van vensterramen en deurlijsten.
- Opvoegen van vloertegels van terrassen waar geen stagnerend water voorkomt.

TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid (g/cm³):
Vaste stof gehalte in gewicht:
Vaste stof gehalte in volume:

1,48
79%
69%

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%
Kleefvrij:
Hanteerbaar:
Overschilderbaar:
Volledig uitgehard:

16 uur (8 mm natte laagdikte)
18 uur (8 mm natte laagdikte)
min. 1 dag
1 week

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE
Natte film: 10 mm (verbruik: 15 kg/m²)

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE
Droge film: 6,9 mm (verbruik: 15 kg/m²)

THEORETISCH VERBRUIK
- 50 - 60 cm voeglengte per koker
- 1 cm voegdiepte voor een V-vormige voeg

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Te behandelen barsten V-vormig openslijpen, ontstoffen en impregneren met Primer 44 HS,
met Vernac (verdund met 10% Thinner 22) of met Pegafix.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Aanbrengen bij drogend weer en minimum 5°C.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Aanbrengen bij drogend weer en minimum 5°C.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Reinigen met water.

OPMERKINGEN
Bevat kwarts, is dus niet geschikt als plamuur. Handpistool voor koker: opening koker
aanpassen aan de gewenste voegbreed

VEILIGHEIDSGEGEVENS
VOC gehalte:
Opmerkingen mbt veiligheid:

Max. 5 g/l
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en
de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID
Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien
opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen

Uitgiftedatum: 28/06/2022

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.
Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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