
 
 

 

TECHNISCHE  INFOFICHE 

 
 

Nom du produit : 

 

 

MAX PRO 98 Easy-Fill Pro 

 

 

Productomschrijving : 

 

 

Enduit ultra-léger pret à l’emploi 

 

Applications : 

 

 

 bouchage, égalisation et réparation en couche unique de fissures, trous, 

de joints, de fentes, des crevasses en plafond, en plâtres dans le béton, 

dans le béton cellulaire, des matéeriaux d’isolation. 

 finition des gaines électriques, des travaux sanitaires. 

 obturations des fentes et saignées autour des intérupteurs, des gaines?, 

etc.. 

 bouchage, égalisation et réparation dans les murs et las plafonds. 

 

 

Caractéristiques : 

 

 

 tres bonne adhérence au plâtre, crépi, maçonnerie, bois, et la plupart des 

supports en Construction et rénovation de bâtiments 

 pas de retrait 

 séchage ultr-rapide 

 reste  flexible 

 peut être ponçé 

 recouvrable avec la lupart des paintures (essais préalable  

  

 

 

Verpakking : 

 

 

Kokers en omdozen 

 

 

310 ml  (20 kokers per doos) 

750 ml  (?) 

5 liter    (?) 

 

 

Technische informatie : 

 

 

MAX PRO 98 Easy-Fill Pro 

  

Kleur 

Geur 

Type 

Dichtheid 

Consistentie 

Krimp 

Aanbrengtemperatuur 

Afbindtijd 

Houdbaarheid 

 

 

wit 

zwak 

waterdispersie 

0,57 g/ml 

pasta 

geen 

+5° en +30°C 

2 mm in 1 < 8 u. (23°C en 55M% R.V.) 

12 maanden in ongeopende verpakking droog 

bewaard bij +5° en 25°C 

 

  



 
 

 

TECHNISCHE  INFOFICHE 

 
 

Verwerking : 

 

 

 Ondergronden dienen schoon, droog, draagkrachtig, stof- en vetvrij te 

zijn. 

 Overschilderbaarheid:  

o Na 10<20 minuten (23°C)  

o goed overschilderbaar met de meeste verven.*  

o Vooraf testen is steeds aanbevolen.  

o Overschilderen met hooggevulde dispersieverven kan 

barstvorming in de verf geven. 

 Opmerking:  

o Afwerken met MAX Finish-It PRO.  

o Niet geschikt voor buitengebruik en voor waterbelastbare 

toepassingen.  

 Gereedschap reinigen met water.  

 Uitgehard product mechanisch verwijderen. 

 

 

Veiligheid en transport : 

 

 

Zie veiligheidsfiche 

 

Garantie : 

 

 

 

D-MAX bvba garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in 

overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit 

meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene 

verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor 

enigerlei gevolgschade. 

 

 

Aansprakelijkheid  : 

 

 

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van 

algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de 

verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of 

het product voor de toepassing geschikt is. 

 

 

* Bij zachte kunststoffen en/of delicate ondergronden steeds vooraf testen. 


