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De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

Wapeningsband zelfklevend
S

SPECIALTIES

S530

Omschrijving
  Zelfklevende wapeningsband

Toepassing  
  Ter versterking en overbrugging bij het repareren van windscheuren in houten ondergronden.  

Eigenschappen
   • Geen luchtinsluiting

   • Zeer goede hechting

   • Door kleefzijde makkelijk aan te brengen

   • Strak eindresultaat
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S530 - Wapeningsband zelfklevend

Voorbereiding 

  1 Verwijder alle aanwezige verflagen en verweerd hout.

  2 Meet het houtvochtpercentage, deze mag niet hoger zijn dan 18%.

  3 De windscheur uitfrezen tot minimaal 1 cm diep en minimaal 1 cm breed.

  4 Verwijder de loszittende, opstaande vezels in en rondom de scheur en maak de reparatie  

   goed schoon.

Gebruik 

  1 W340 aanbrengen.

  2 De scheur aanbranden met W350 en vervolgens volzetten en daarbij luchtinsluiting   

   voorkomen.

  3 Na droging de reparatie mechanisch schuren met maximaal korrel P180.

  4 Het wapeningsband met de kleefzijde op de ondergrond ruim over het te behandelen   

   oppervlak aanbrengen en op maat snijden (3 mm terugliggend van de voorzijdes van het te  

   behandelen oppervlak). 

  5 Het geheel voorzien van een dunne laag W340 en deze minimaal 10 minuten en maximaal  

   2 uur laten intrekken. Overtollig materiaal opdeppen met een pluisvrije doek.

  6 Hierna het geheel plamuren met W360.

  7 Na droging het oppervlak schuren met maximaal P180.

Verpakking
  • 10 cm breed x 25 m (rol)

  • 25 cm breed x 25 m (rol) 

Opmerkingen
  In koudere periodes (<100) adviseren wij u om de S530 af te werken met de 

  W350 i.p.v. de W360
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Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. 
Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest 
recente uitgave van technische informatie.
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