
VOSSCHEMIE-BENELUX BVBA  | Mechelsesteenweg 303 | 2500 Lier België  | Tel +32 (0)3 489 28 28 | Fax +32 (0)3 488 19 27 | info@vosschemie-benelux.com 
BNP Paribas-Fortis: 220-0697000-91 | IBAN BE23 2200 6970 0091 | BIC GEBABEBB  | ING: 320-0735402-18 | IBAN BE50 3200 7354 0218 | BIC BBRUBEBB 

KBC: 413-8175651-63 |  IBAN BE 40 4138 175 6 516 3 |  B IC K RE DBEBB | B T  W : BE 0402. 187. 140 
ww w. vosschemi e-benelux.com 

: :  SET RESIN ART MET EPOXY 

Beschrijving: 
• Epoxy Clear
• Pu kleurstof tubes
• Fluo pigment
• Glow-in-the-dark pigment
• Handschoenen
• Mengstokjes
• mengbekers 

Toepassing: 
Epoxy Clear: 
Voor het gieten gan glasheldere vormen.
Als bindmiddel voor vulstoffen of voor het gieten van Resin Art.  
Pu kleurstof: 
Zijn speciaal solventvrije pigmenten opgelost in polyolen voor het inkleuren van PU-coatings, harsen, 
lakken en schuimen. Verkrijgbaar in wit, geel, rood, blauw, groen, zwart. 
Als toevoeging bij alle PU-producten om een bestaande kleur aan te passen. Kan tevens bij 
polyester of epoxyharsen gemengd worden om deze doorzichtig in te kleuren (1-3%). Kleuren 
kunnen onderling gemengd worden. 
Fluo pigment: 
Zijn speciale poederpigmenten voor het inkleuren van polyester, polyurethaan, epoxy, acrylaat en 
siliconen. Verkrijgbaar in geel, oranje, rood en blauw. Als toevoeging bij alle vloeibare UP, EP, PU en SI 
harsen. Kleuren kunnen onderling gemengd worden. 
Glow-in-the-dark: 
Ideaal als lichtgevend materiaal in de verwerking van o.a. polybeton. Licht vanzelf op in het donker 
en vormt hierdoor het zgn. glow in de dark effect. 

Technische gegevens: 

Zie technische fiches van de afzonderlijke producten 

Verwerking: 

Zie technische fiches van de afzonderlijke producten. 

Veiligheid: 
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. 
Vermijd langdurig contact met de huid.  

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 




