00 EXTRA

TECHNISCHE FICHE

EIGENSCHAPPEN
•
•
•

Lijnoliestopverf op basis van lijnolie en calciumcarbonaat
Voor het instoppen van enkel glas
Moet overschilderd worden zodra er voldoende velvorming is (eerste laag binnen 7-21
dagen aanbrengen, eindlaag binnen 28 dagen aanbrengen)
Goede kleefkracht
Krimpt niet
Enkel voor buitengebruik

•
•
•

TOEPASSINGEN
•
•
•

Geschikt voor beglazing van enkel glas in houten, metalen of betonnen kaders
Bij toepassing op ijzer, moet er ook Rametal verharder gebruikt worden
Voor een snelle uitharding, kan men 00 Extra mengen met de verharder Rametal,
zoals voorgeschreven
Voor niet poreuze ramen steeds mengen met de verharder Rametal

•

TECHNISCHE GEGEVENS
Karakter

Velvormend en verstijvend

Dichtheid

2,10 g/cm³

Hechting

Goede hechting op droge en zuivere ondergronden

Overschilderbaar

Verplicht binnen 1 maand, met synthetische verf of olieverf.
Ook geschikt voor verf op waterbasis.

Krimp

Nihil

Voegafmetingen

Minimaal 10 x 10 mm ; maximaal 25 x 25 mm

Verwerkingstemperatuur

+5°C - +30°C

Houdbaarheid, bij stockage in de originele verpakking in
koele en droge condities
00 Extra bruin: idem, met toevoeging van 1,5% oxydebruin.

Min. 12 maanden

VERPAKKING EN KLEUR
24 potten van 500 g/doos
Wit, bruin
12 potten van 1 kg/doos
Wit, bruin
Pot van 5 kg
Wit, bruin
Pot van 10 kg
Wit, bruin
Pot van 25 kg
Wit, bruin

GEBRUIKSAANWIJZING
•
•
•
•

Voor gebruik moet nagegaan worden dat de stopverf compatibel is met alle beglazingsmaterialen waarmee het in aanraking komt.
Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn; losse delen verwijderen.
Voorbehandeling van de ondergrond is vereist: vernis of grondverf.
Breng de stopverf aan op de traditionele manier.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of
veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.
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VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

BEPERKINGEN
•
•
•
•

Niet toepassen met dubbel glas, gelaagd glas, plexi, polycarbonaat en in contact met siliconen
Voor niet poreuze ramen steeds mengen met de verharder Rametal, of de uitharding gebeurt veel te traag
Is verplicht te verven, omdat de mastiek te snel schilfert en te weinig kan meebewegen indien niet geschilderd. Geschilderde mastiek zal niet zo hard worden, omdat de lucht er niet meer goed aan kan.
Niet overschilderen met verf met sterke solventen zoals xyleen.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN
* Information sur le niveau
d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité
par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes
émissions).
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