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: :  PAINT DOUCHEPASTA + HARDER MEKP  

Beschrijving: 
Is een 2 componenten, gevulde en geflexibiliseerde glasvezel dichtingspasta op basis van speciaal 
water bestendige polyesterhars. 
Voor een snelle en duurzame afdichting op verschillende ondergronden zoals o.a. PUR-platen, PIR-
platen, PVC, hout, steen, bezetting, cement, Knauf of Yton of andere snelbouwstenen.   
Verkrijgbaar in 5 kg verpakkingen inclusief de Mekp harder. 

Toepassing: 
Vindt zijn toepassing in de bouw, specifiek voor het naadloos waterdicht maken van douchewanden 
en vloeren. Voor het vastzetten, uitvullen en radiusvorming bij instapdouches. 
De douchepasta heeft een verhoogde elasticiteit en slagvastheid alsook is deze bestand tegen water, 
en de meeste verdunde chemicaliën waaronder, zepen, alcoholen en vele in de badkamer 
toegepaste producten. Dank zij de grijze kleur, geeft dit een optische kleurcontrole tijdens het aan 
brengen. 

Gegevens bij levering: 
Kleur  
Viscositeit 
Soortelijk gewicht 
Houdbaarheid  
Consistentie 

Technische gegevens: 
Verbruik 
Shore 

Grijs 
15000  mPa’s 
ca. 1,16 gr/cm³ 
6 maanden in gesloten verpakking 
pasta/thixotroop 

0,5 - 1 kg/m²  
niet van toepassing 

Verwerking: 
De ondergrond moet steeds droog, stof- en vetvrij zijn.  Bij een vochtige ondergrond dient men gebruik 
te maken van de grondlaag ( primer) type G4 EXTRA. Bij stofferige ondergronden adviseren wij de 
hechtverbeteraar type AZUR. Vermeng de pasta  met 2-3% van de vloeibare Mekp harder en breng dit 
mengsel aan met een vlakspaan of spatel.  Kan reeds na 2-3 uur belast worden.  Potlife: 50-60 min. bij 
20°C.  Verwerkingstemp. : 18-25°C. Kan eventueel ook bij lagere temperaturen verwerkt worden, mits 
toevoeging van meer harder of een extra versneller. Vraag hier voor meer advies aan.  Maak steeds 
hoeveelheden aan in verhouding tot de verwerkingstijd. Doorharding binnen de 24 uur en is dan water 
belastbaar. Wachttijd tussen de G4 en de Douchepasta is minimaal anderhalf uur met een maximum 
van 6 uur. Bij de AZUR kan men reeds na 30-50 minuten verder werken. Er is geen maximale tijd 
voorzien. De Douchepasta blijft lichtjes kleverig aan het oppervlak, dit voor een verbeterde hechting 
met de primer. Vervolgens met een geschikte primer (grondlaag)  behandelen voordat de tegels 
geplaatst worden vb. type ( Ceresit CN 94 hechtgrond) 

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: handreiniger Slig 
(zeep Stockhausen). 
Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden. 

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