
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 
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: :  SL EPOXY FILLER FIBREGLASS A+B 

Beschrijving: 
Is een 2 componenten oplosmiddelvrije vezel versterkte plamuur op basis van epoxy. Deze plamuur 
kan aangebracht worden in laagdiktes tot 10 mm zonder te krimpen. 
Verkrijgbaar in 750 kg en 7.5 kg verpakkingen. 

Toepassing: 
Uitstekend geschikt voor het repareren van beschadigingen boven en onder de waterlijn van staal, 
hardhout, polyester en beton.  Uitstekend geschikt voor osmose-reparatie bij polyesterboten. 
Aluminium-, staal- en GVK-ondergronden het beste eerst met Light Primer voorbehandelen. 

A-comp  B-comp
licht grijs wit  

80000 mPa’s 
1,55 g/cm³  

80000 mPa’s 
1,55 g/cm³ 

24 maanden in gesloten verpakking 
pasta 

Gegevens bij levering: 
Kleur   
Viscositeit   
Soortelijk gewicht  
Houdbaarheid  
Consistentie  

Technische gegevens: 
Verbruik   
Shore 

3,7 m² bij 200 micron laagdikte 
niet van toepassing 

Verwerking: 
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.  Meng de beide componenten in een 2/1 
volumeverhouding of 100:50 in gewicht en verwerk deze binnen de 50 min bij 20°C. Breng aan met 
een spatel. Afhankelijk van de ondergrond en kwaliteit, zandstralen, schuren of light primer 
gebruiken. Schuurbaar na 16 uren bij 20°C. Nooit verwerken onder de 10°C. 

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