CHOUKROUT

Productbeschrijving

Voor het vullen en repareren van beschadigde oppervlakken waar een hoge
mechanische sterkte vereist is.

Eigenschappen

• Tweecomponentenplamuur op basis van polyester en versterkt met glasvezels voor
het repareren van gaten in allerlei ondergronden.
• Hecht uitstekend op de meeste ondergronden: metaal, aluminium, hout, steen,
polyester...
• Zeer gemakkelijk verwerkbaar - vlot schuurbaar.
• Zeer goed bestand tegen water, petroleum, benzine, verdunde zuren en alkaliën.
• Overschilderbaar met alle verfsystemen (een- of tweecomponenten).
• Zeer schokbestendig.

Toepassingen

•	Binnen / buiten – Horizontaal / verticaal
• Hecht op ferro- en non-ferrometalen (aluminium, koper, lood...), hout, beton, steen,
marmer, vezelcement, gres, mozaïek, pvc, polyester, ABS...

Praktische
voorbeelden

• Auto / Mobilehome: roestgaten in carrosserie, gescheurde plaat, grote holtes,
gaten, deuken, barsten, uitplamuren, koetswerk, tank, radiator, batterijbak van
accu’s.
• Caravan: reparaties aan de carrosserie, afdichting.
• Boten: scheepsrompen en dekken in hout, metaal of polyester, bescherming tegen
roest.
• Bouw: verankering en reparatie van scheuren in beton, baksteen, betonsteen,
afdichting van tanks in metaal, beton of polyester, leidingen.
• Landbouw: tanks, bakken, reservoirs, regenputten, drinkbakken, kuipen, tractoren
en landbouwmachines.
• Centrale verwarming: leidingen, radiatoren, verwarmingsketel, pomp, thermische
isolatie.
• Sanitair: toevoer- en afvoerbuizen, koppelingen, sifons, wc-spoelbakken, wastafels,
gootstenen, badkuipen.
• Daken: dakbedekking, regenpijpen, dakgoten, ramen, dakramen.
• Hang- en sluitwerk: ijzeren hekken, poorten, metalen gordijnen, rolluiken,
smeedijzer.
• Gietwerk: luchtbellen, gietfouten, materiaalfouten, mallen.

Technische
kenmerken

Kleur: Groen.
Bindmiddel: Polyesterhars.
Verharder: Benzoylperoxide.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Hittebestendig: tot 120°C.
Verpakkingen: 300 g - 600 g.

Gereedschap

Plamuurmes.

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

VEZELVERSTERKTE POLYESTERPLAMUUR

•	Verwerkingsadvies:
De ondergrond moet schoon, droog en ontvet zijn en vrij van stof en roest.
Ook alle resten van roest en oude vernis- of verflagen verwijderen.
De ondergrond moet zo ruw mogelijk zijn.
•	Het product aanmaken:
2% verharder bij het plamuur voegen, voor een afbindtijd van 10 minuten.
Bij koud weer de hoeveelheid verharder verhogen en bij warm weer de hoeveelheid
verharder verminderen.
De hoeveelheid verharder is bepalend voor de afbindtijd maar heeft geen invloed op
de uiteindelijke uitharding.
Voorbeeld van een gemiddelde hoeveelheid: een ‘koffieboon’ verharder voor een ‘noot’
plamuur CHOUKROUT.
•	Verwerking:
Het plamuur CHOUKROUT en de verharder goed vermengen. Met behulp van een
plamuurmes de beschadigde delen vullen met het mengsel.
De dikte aanbrengen die nodig is voor de reparatie. De uitharding gebeurt
gelijkmatig en zonder krimp. De reparatie kan in één keer gebeuren. Na uitharding
kan het oppervlak machinaal geschuurd worden.
•	Na gebruik:
Het gereedschap onmiddellijk reinigen.
Het resterende mengsel van plamuur/verharder niet meer bij de plamuur in de pot
voegen.

Reiniging
gereedschap

Met solventreinigers zoals aceton, ethylacetaat of soortgelijke producten.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en
de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

Datum van uitgifte

05.2015

rcs Tours 331 998 484 - Tel. 02 47 66 90 67- Foto : Javarman

Veiligheid

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com
DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

CHOUKROUT is een merk van

GROUPE

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

Verwerking

OWACHEM B.V.
Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland
Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

