
: :  H30/ UV LAMINEERHARS  

Beschrijving: 
Is een 1 component UV-uithardend, hoogwaardig, orthopthaalzuurhoudend polyesterhars met 
uitstekende mechanische eigenschappen. Is een milieuvriendelijk harstype met ingebouwd 
verhardersysteem dat reageert op UV-straling. 
Verkrijgbaar in 5 kg, 20 kg en 233 kg verpakkingen. 

Toepassing: 
Is ideaal voor het lamineren van glasmatten en of weefsels. Dit voor algemene toepassingen. Kan 
zonder primer aangebracht worden op een polyesterondergrond. Bij hout of beton eerst een 
primer G4 aanbrengen. 

Gegevens bij levering: 
Kleur 
Viscositeit 
Soortelijk gewicht 
Houdbaarheid 
Consistentie 

transparant 
900-1100   mPa’s 
ca. 1,10 gr/cm³ 
12 maanden in gesloten verpakking 
vloeibaar 

Technische gegevens: 
Verbruik 
Shore 

1,2 kg/m² (450 gr mat) 
niet van toepassing 

Verwerking: 
Meng de hars grondig op voor gebruik en breng ze aan met een borstel of rol. Breng vervolgens de 
glasbewapening aan en impregneer deze zorgvuldig. Breng eventueel meerdere lagen (max. 2-3) aan 
ter versterking en plaats daarna het laminaat in de zon of onder onze UV-lamp. Een laminaat zal na ca. 
5 tot 7 min. uitgehard zijn. Hou rekening met korte verwerkingstijden tijdens het werken in zonlicht. Sluit 
steeds de verpakking af ter bescherming tegen UV-stralen. Dit hars kan bij elke temperatuur verwerkt 
worden. 

Veiligheid: 
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.) 
Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden. 
Dit product hardt uit onder UV : zorg voor gepaste bescherming, in het bijzonder de ogen, door het 
dragen van een geschikte zonnebril. 

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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