
RENO P520 EASY
2-COMPONENTEN REPARATIEHARS

VOORDELEN

- oplosmiddelvrij

- snelle en eenvoudige verwerking

- eenvoudig te mengen zonder gereedschap

- oplosmiddelvrij

- snelle en eenvoudige verwerking

- eenvoudig te mengen zonder gereedschap

PRODUCT EN TOEPASSING

P520 EASY is een oplosmiddelvrij 2-component

reparatiehars op waterglasbasis. Het is geschikt voor het

opvullen en herstellen van barsten en scheuren in de

dekvloer.

VERWERKING

Giet de B-componenent in de fles met de A-component.

Het mengsel gedurende 15 seconden krachtig schudden.

Voor het herstellen van scheuren, deze opvullen met het

homogeen gemengde hars en voldoende glad strijken. Om

de hechting met de later aan te brengen egaliseermiddelen

te verbeteren, het verse hars instrooien met vuurgedroogd

kwartszand (korrel 0,4-0,9 mm).

POT LIFE

Tot 8 minuten na het mengen van de componenten.

VERWERKINGSTIJD

10-14 minuten

UITHARDING

na 16-20 minuten

VOLLEDIG BELASTBAAR

Na 24 uur
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MENGVERHOUDING

1 deel (300 ml) A-component bij 1 deel (300 ml) B-

component

OPSLAG EN HOUDBAARHEID 

RENO P520 EASY is houdbaar tot 12 maanden na

productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele

verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht

en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en

het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie. 

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op

bostiksds.thewercs.com

Verpakking Artikelnummer EAN code
Flacon, 2x 300 ml. 30616193 4008373130801

EC1 R PLUS zeer emissie arm

 

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0)162 491 000
 +32 (0)9 255 17 17


