
 

ELASTOFILL

Elastische, overschilderbare
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®

Vormt na verdampen van het water een rubberachtige massa met blijvend hoge elasticiteit (>

900%)

Kan sterke uitzettingen en vervormingen opvangen

Alkalivast

Zeer bestendig tegen veroudering



ELASTOFILL

OMSCHRIJVING

Elastische, overschilderbare acrylaatvoegpasta voor het dichtstoppen van spleten,

scheuren of barsten. Voor gebruik binnen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Afkitten, voegen, opvullen, fixeren, lijmen, afdichten op beton, hout, metaal, glas, harde

PVC, tegels, pleisterwerk, alu-bitumen, etc.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid:  ± 1,3

DROOGTIJDEN BIJ 20°C/RV 50%

Kleefvrij:  3 uur, bij laagdikte van 8 mm

Hanteerbaar:  8 uur, bij laagdikte van 8 mm

Overschilderbaar:  1 dag, bij laagdikte van 8 mm

Volledig uitgehard:  ± 1 week, bij laagdikte van 8 mm

Voor een voeg van 10 mm breed en 15 mm diep: ± 6 lopende meter. Voegpasta in max. 10

mm natte laagdikte aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Fijne barsten uitslijpen tot ca. 0,5 cm breed; indien de diepte > 1/2 x de breedte bedraagt,

rugvulling aanbrengen. De boorden van barsten fixeren door vooraf instrijken met Parafix,

Pegafix of Vernac (verdund met 10% Thinner 22). PVC voorbehandelen met Primer 44 HS.

Metaal en glas voorbehandelen met verdunde Noxyde.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Handpistool voor koker ( spuitopening variable te kiezen ) - spaan, plamuurmes, lijmkam

(gekamde lijmrillen ± 3 mm dik).

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

>5°C, Max. R.V. 80%
Water. Na opdrogen kan Elastofill slechts mechanisch verwijderd worden of verweekt met

o.a. synthetische thinner; na verweking verwijderen door wrijving of krabben.

OPMERKINGEN

Voegen gladstrijken met de vinger of met behulp van een doek gedrenkt in Thinner 22 of in

water (+ zeep).

Het oppervlak in aanraking met de lucht moet groot genoeg zijn, daar Elastofill zich in een

rubberachtige massa moet omzetten door verdamping van het water.

Op poreuze oppervlakken steeds een aangepaste grondlaag gebruiken.

Elastofill kan met de volgende verven overschilderd worden: acrylaatverven Murfill,

Paracem (Elastofill eerst met Porisol isoleren), Paracem Semi-Gloss, Pegacryl, Pegacryl

Satin voor binnen- en buitenwerk, Pegaflo voor binnenwerk; met hoog- en zijdeglans-

alkydhoutlakken; met Porisol en Pegatex.

Voor Paracem en Pegamat is het verplicht om eerst met een laag Porisol te isoleren.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC limiet:  5 g/l

Vlampunt:  Niet ontvlambaar

Opmerkingen mbt

veiligheid:

 Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de

informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in

droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

®

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten

voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens

de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische

fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt

zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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