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Een lichte, kant & klare beton reparatie pasta/mortel. 
 
Toepassing 
• Voor het afwerken, herstellen en opvullen van 

gaten, barsten en naden in steen en beton 
 
Eigenschappen 
• Goed vullend 
• Gemakkelijk te schuren 
• Minimale  krimp 
• Gemakkelijk te verwerken 
• Goed overschilderbaar 
• Binnen en buiten toepasbaar. (Bij gebruik buiten 

min. 72 uur beschermen tegen regen en minstens  
2 x overschilderen) 
 

 
Product 
Lichtgewicht reparatiemortel 
 
Kleuren:  Grijs 
 
Verpakking:  1 en 4 liter 
 
Dichtheid: Ca. 823 gram/ltr 
 
Opslag:  Koel, goed afgesloten, vorstvrij en  

tegen zonlicht beschermd, 
12 maanden in gesloten 
verpakking, tussen +5 °C en  
+25 °C 

 
Applicatie 
Met RVS plamuurmes of spatel. 
Diepe openingen vooraf met vulmiddel als Aquaplast 
Super Repair, tot 2 à 3 cm van het oppervlak opvullen. 
Lagen van 10 tot 30 mm geven het beste resultaat. 
Product aanbrengen met een spatel, vast aandrukken 
en gladstrijken. 
Gereedschap reinigen met water, onmiddellijk na 
gebruik. 
 
Temperatuur  
Verwerking tussen 5 °C-32 °C. 
 

 
 
Droging (+20 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid) 
Volgende laag: Na ca. 2 uur 
Droog: Na ca. 8 uur 
Schuurbaar (indien nodig): Na ca. 2 uur 
Overschilderbaar: Na ca. 2 uur met 

watergedragen verven. 
 Na ca. 24 uur met 

oplosmiddelhoudende 
verven. 

Volledige uitharding:  Na ca. 7 dagen 
 
Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de 
laagdikte en omgevingsfactoren. 
 
Ondergrond 
Dient droog, schoon en stofvrij te zijn. Loszittende 
verfdelen verwijderen. 
Op stoffige en/of zanderige ondergronden is het 
aanbevolen een fixeermiddel te gebruiken om de 
ondergrond te verharden. 
 
Bijzondere aanwijzing 
Best niet te gebruiken op plaatsen waar water 
samenvloeit en blijft staan. 
 
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. 
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