
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 

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

: :  ORTHOPLAST + BPO 

Beschrijving:  
Is een nieuwe generatie van 2 componenten reparatie- en constructiemassa op polyesterbasis met een 
verminderde styreenemissie die voldoet aan de vos-reglementering sinds 2007.  Zeer lichte massa waar 
in gespijkerd of geschroefd kan worden, specifiek voor de orthopedische sector. 
Verkrijgbaar in 5 kg verpakking. 

Toepassing:
Opvullen en herstellen van orthopedische leesten en modellen.  Kan tot 10 cm dik in één keer 
aangebracht worden.  Goed schuurbaar en zeer goede hechting op metaal, hout, kunststoffen en PUR-
schuimen. 

gebroken wit 
40000 mPa’s 
ca. 1.05 gr/cm³ 
12 maanden  
pasta/thixotroop 

afhankelijk van laagdikte 

Gegevens bij levering: 
Kleur   
Viscositeit  
Soortelijk gewicht  
Houdbaarheid  
Consistentie  

Technische gegevens: 
Verbruik   
Shore   niet van toepassing 

Verwerking: 
Ondergrond moet droog, stof – en vetvrij zijn. Vermeng de pasta met 2-3% BPO harder en breng dit 
mengsel aan met een spatel. Potlife: 7–9 min. bij 20°C. Kan reeds na 18 min. afgeschuurd worden.  
Verwerkingstemp.: min. 10°-25°C.   
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 en voor de handen: handreiniger Slig (zeep 
Stockhausen).  
Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden. 
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