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

: :  V-SURE GELCOAT REP. SET CLEAR / RAL 9010 

Beschrijving:  
Handige 2 componentenkit met een gelcoatharsen harder. Nuttig voor elke bootbezitter bij onverwachte 
herstellingen aan de gelcoat. 
Verkrijgbaar in 200 ml verpakking. 

Toepassing:  
Als reparatiemateriaal voor het herstellen van beschadigde polyestergelcoat.  
Bestaat in de kleur volgens RAL 9010 en kleurloos. De kleurloze (transparante) versie kan ingekleurd worden 
met polyesterpigmenten (5-10%). 

Gegevens bij levering: 
Kleur      
Viscositeit    
Soortelijk gewicht    
Houdbaarheid     
Consistentie     

Technische gegevens: 
Verbruik    
Shore      

rose transparant of RAL 9010 
840 mPa’s  
ca. 1,12 gr/cm³  
6 maanden in gesloten verpakking 
vloeibaar/thixotroop  

500- 600 gr/m²
niet van toepassing

Verwerking:  
Ondergrond dient steeds droog, ruw, stof-, roest- en vetvrij gemaakt te worden.  Vermeng 1-3% mekp-harder 
onder het hars.  
Tip: goed en langzaam mengen zodat er geen luchtbellen ingeroerd worden.  Potlife: circa 15 min. bij 20°C. 
Borstel of spatel deze uit op het te herstellen oppervlak.  Daarna afdekken met hostafaanfolie om een glad en 
kleefvrij oppervlak te bekomen.  Na circa 60 min., de hostafaanfolie verwijderen en na 2-3 uren kan er 
geschuurd worden.    
Begin te schuren met korrel 220 tot aan 600, dan met korrel 1.200 tot aan 2.000 en polijst tenslotte met 
Polyglanz.  
Nota : alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor. 

Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.  Vermijd langdurig contact met de huid.  
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M of aceton en voor de handen: Slig (zeep Stockhausen). 

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden. 


