Technische Fiche StucResinPU
BESCHRIJVING
Transparante, water gedragen matte 2K polyurethaan vernis voor binnen en buiten om StucResin te
beschermen. Beschermt door goede chemische bestendigheid de StucResin tegen de meeste
huishoudelijke vlekken. Hoge UV bestendigheid.
ONDERGROND
In normale omstandigheden kan StucResin na 16 - 24u afgewerkt worden. StucResin kan licht
opgeschuurd worden met korrel 60 of hoger om kleine oneffenheden te verwijderen.
TOEPASSING
StucResinPU egaal aanbrengen met rol of spatel. Tussentijd tussen lagen steeds respecteren.
Hiervoor heeft buiten 1 gespatelde laag de voorkeur op 2 geborstelde lagen. StucResinPU heeft
weinig of geen invloed op de kleur en verhoogt de glans een beetje. Ruw geplaatste StucResin wordt
beter niet afgewerkt met een gespatelde laag StucResinPU om droogresten te voorkomen.
TECHNISCHE KENMERKEN
Leveringsvorm
2K, comp. A witte vloeistof,
comp. B transparante
vloeistof
Mengverhouding Comp. A 100 delen + comp. B
15 delen
Vaste stof
65 - 70% (ASTM
D2369)(A+B+C)
Verwerkingstijd
2 uur bij 20 ± 2°C na mengen,
korter bij hogere temp.
Aantal lagen
Binnen: 1 tot 2 lagen gerold
of gespateld; 2° laag binnen
12u aanbrengen. Buiten: 1
laag gerold of gespateld;
indien 2° laag, binnen 2 - 3u
aanbrengen
Verbruik
± 0,1 kg/m²/laag gerold;
± 0,2 kg/m²/laag gespateld
Droogtijd
Handdroog: 5 - 8 uur,
afhankelijk van laagdikte en
omstandigheden

Uithardingstijd
Hechting
Slijtageweerstand
Shore hardheid
Elasticiteit
Temperatuur

Houdbaarheid

Gereedschap
Reiniging

Volledig uitgehard na 1 week,
beloopbaar 24u na uitdrogen
Hechting op beton > 1,5 MPa
(ASTM D4541)
< 28 mg (ASTM D4060 1 kg
1000 cycles CS10)
> 98 Shore
3 ± 1%
Omgeving- en ondergrondtemperatuur tussen 15 en
25°C; vermijd direct zonlicht.
Luchtvochtigheid < 65%
6 maanden: droog, in
gesloten verpakking, min.
10°C
Vilten rol 5 mm of inox mes
Water

VOORZORGSMAATREGELEN
StucResinPU mengen in open lucht of goed geventileerde ruimte. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE
HUID: met veel water en zeep wassen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen
dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. Bevat
isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. VOS gehalte: max. 10 g/L.

OPMERKING
Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele
verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het
product te raadplegen op de website.
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