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Stucco Filler Finish
ULTRA LICHTGEWICHT VULPASTA

VOORDELEN

- kant en klare witte pasta

- voor het pleisteren en glad strijken van wanden en

plafonds

- zeer goed schuurbaar

- zeer licht en soepel te verwerken

- kant en klare witte pasta

- voor het pleisteren en glad strijken van wanden en

plafonds

- zeer goed schuurbaar

- zeer licht en soepel te verwerken

PRODUCT

Stucco Filler Finish is een gebruiksklare pasta voor binnen.

TOEPASSINGEN

Stucco Filler Finish gebruiksklare pasta is uitermate

geschikt voor het plamuren en gladzetten van diverse

ondergronden zoals beton, gipsplaten, kalkzandsteen en

pleisters.

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar

- Licht verwerkbaar

- Makkelijk glad te pleisteren

- Zeer goed schuurbaar

- Voor binnen

VERWERKING

Ondergrond: Ondergrond moet droog, vast, draagkrachtig

en vrij van stof, vuil en andere scheidende lagen zijn. Lagen

die de hechting negatief kunnen beinvloeden dienen

verwijderd te worden.

Zuigende ondergronden voorstrijken met Ardagrip Classic,

niet zuigende ondergronden voorstrijken met Ardagrip

Xpress. Zeer gladde en/of extreem dichte ondergronden

opruwen en voorstrijken met Adragrip Xpress. Bij twijfel

altijd een proefvlak maken.

Stucco Filler Finish voor gebruik goed doorroeren. Stucco

Filler Finish met vlakspaan op de ondergrond aanbrengen en

met spaan of spatel glad strijken en laten drogen. Na

droging kleine oneffenheden met fijn schuurpapier

verwijderen. In het geval dat er op de gedroogde Stucco

Filler Finish gelijmd gaat worden (bijv. behang) de

ondergrond voorstrijken met Ardagrip Classic.



Bostik BV

Postbus 303

5201 AH 's-Hertogenbosch

Tel: +31 (0)73 - 6244 244

www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86

B-9000 Gent

Tel: +32 (0)9 255 17 17

www.bostik.be

N
L-

2
0

18
/0

7/
2

6

OPMERKING:

Technische kenmerken zijn gemeten bij 20°C en 50% RV.

Lagere temperaturen vertragen en hogere temperaturen

versnellen de droogtijd. 

GISCODE D1 = oplosmiddelvrij

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog en vorstvrij. 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

Technische kenmerken

Product gebruiksklare dispersie pasta

Laagdikte max. 5 mm in één arbeidsgang

Verbruik ca. 1,1 kg/m² per mm laagdikte

Dichtheid 1,1 g/cm³

Oppervlakbehandeling na ca. 24 tot 48 uur, afhankelijk

van laagdikte en

ruimtetemperatuur

Droogtijd ca. 3 uur per mm dikte, mede

afhankelijk van ruimte

temperatuur

Verwerkingstemperatuur tussen +10 °C en +20 °C

Reinigingsmiddel niet uitgeharde pasta: water

Kleur wit

Verpakking 11 kg

Pallet 33 stuks

Art. nr. 30611004

EAN 8713572039744

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 73 - 6244 244
 +32 9 - 255 17 17


