Vista Spack Reparatie

Technisch Merkblad

Structuurspray om Spack te imiteren / herstellen.
Toepassing
• Beton
• Gipsplaat
• Stucwerk
• Hout
• Andere veel voorkomende ondergronden met de
juiste voorbehandeling als spaanplaat, multiplex
e.d.
Eigenschappen
• Mooie spackstructuur
• Snelle droging
• Div. structuren mogelijk (grof/fijn)
Product
Bindmiddelbasis: PU - Dispersie

Temperatuur
Niet gebruiken onder +15 °C omgeving- en
objecttemperatuur. Max. relatieve luchtvochtigheid
80%. Anders wordt het spuitbeeld negatief
beïnvloed.
Droging
(+20 °C/65% R.V. / 250 gr/m2)
Stofdroog:
Na ca. 30 min
Overschilderbaar:
Na ca. 60 min
(afhankelijk van de laagdikte)
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen
de droogtijd beïnvloeden.

Kleuren:

Wit

Verpakking:

400 ml

Ondergrond
De ondergrond moet vetvrij, schoon, stofvrij en droog
zijn. Gaten en oneffenheden kunnen worden
gerepareerd met geëigende reparatie- / vulmiddel.

Verbruik:

Ca. 1 m2 per 400 ml afhankelijk van
de ondergrond

Beton, stucwerk, gipsplaat, etc.
Vista Spack Reparatie aanbrengen.

Glansgraad:

Mat

Dichtheid:

Ca. 1,27 g/cm3

Opslag:

Ca. 2 jaar mits koel, goed
afgesloten, vorstvrij en tegen
zonlicht beschermd

Verontreinigde ondergronden zoals nicotine,
doorbloedende houtsoorten etc.
Deze ondergronden eerst isoleren met de Vista
Isoleerspray om het doorslaan te voorkomen.
Vervolgens Vista Spack Reparatie aanbrengen.

Applicatie
De spuitbus dient een temperatuur van min. +15 °C te
hebben.
De spuitbus 2 á 3 minuten voor gebruik eerst goed op
schudden.
Door het variëren van de spuitafstand en de diepte
van het indrukken van de spraykop is het mogelijk om
zowel grove als fijne structuren te spuiten.
Na gebruik spuitbus omkeren en spraykop
schoonspuiten.

Andere ondergronden
De ondergrond eerst behandelen met de Südwest
All-Grund. Vervolgens Vista Spack Reparatie
aanbrengen.

Reinigen van de spuitkop: direct na gebruik met
water.
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Aanwijzing
Doordat het materiaal tijdens de droging iets slinkt is
het raadzaam de structuur iets grover aan te brengen.
Indien meerdere lagen noodzakelijk zijn adviseren wij
tenminste 10 minuten te wachten alvorens een
volgende laag aan te brengen.
Beschermende maatregelen
Zie veiligheidsblad.
Kentekenen
Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen
concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot
onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
6-9-2022.
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