TECHNISCHE INFOFICHE

Product naam :

MAX PRO 98 Easy-Fill Pro

Productomschrijving :

Gebruiksklare ultra lichtgewicht vulpasta

Toepassing :

 uitvlakken en repareren van gaten en voegen in pleisterwerk, sierpleister,
isolatiematerialen, stenen, beton, gasbeton (Y-tong,…)
 afwerken van ingeslepen leidingen voor elektriciteit, sanitair of verwarming
 afwerken van isolatieplaten (Knauff, Gyproc,…) alvorens te schilderen, te
behangen of te bepleisteren
 herstellen van scheuren, gaten en statische voegen in muren en plafonds

Eigenschappen :

 zéér sterke hechting op gips-, stuc- en metselwerk, op sierpleister, op
beton, op hout en op de meeste ondergronden in bouw- en
renovatiewerken
 krimpvrij
 zéér snelle uitharding
 blijvend elastisch
 goed schuurbaar na uitharding
 zéér snel overschilderbaar (10 tot 20 minuten) met de meester verven *.
 afwerken door middel van één bewerking

Verpakking :

Kokers
Potten
Emmers

Technische informatie :

MAX PRO 98 Easy-Fill Pro

Kleur
Geur
Type
Dichtheid
Consistentie
Krimp
Aanbrengtemperatuur
Afbindtijd
Houdbaarheid

310 ml (20 kokers per doos)
750 ml (12 potjes per doos)
5 liter ( 8 emmers per doos)

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.)
ten minste12 maanden in ongeopende
verpakking droog bewaard bij +5° en 25°C
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Verwerking :

 ondergronden dienen schoon, droog, draagkrachtig, stof- en vetvrij te
zijn
 overschilderbaarheid:
o Na 10 tot 20 minuten (23°C en 50% RV)
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 waterbelaste
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.

