
C10 - Soepele houtmastiek

MATERIALEN

Knauf Soepele Houtmastiek is een flexibele 
stopverf voor voegen op basis van kunstharsen.

OPSLAG

Knauf Soepele Houtmastiek moet op een 
droge, koele en vorstvrije plaats weg van direct 
zonlicht worden bewaard (tussen 5 en 25 °C). 
Onder deze omstandigheden en in de originele 
ongeopende verpakking bewaard, blijft de 
kwaliteit van het product ong. 24 maanden lang 
constant. 

EIGENSCHAPPEN

■ Geschikt voor binnen en buiten 
■ Gebruiksklaar
■ Zonder oplosmiddel
■ Grote flexibiliteit en uitstekende hechting
■ Gemakkelijk aan te brengen
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TOEPASSINGSDOMEIN

Knauf Soepele Houtmastiek is in het bijzonder 
geschikt voor het aanstoppen van spleten en 
voegen in frames, deuren, houten bekleding 
en trappen. Is ook geschikt als montagelijm om 
plinten en kooflijsten te plaatsen, of om kasten 
te monteren. Het product lijmt materialen als 
hout, beton en bepaalde kunststoffen (behalve 
polyethyleen, polypropyleen en teflon). 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

■ Buiten het bereik van kinderen bewaren
■ Lees het etiket vóór gebruik
■ Raadpleeg, voor meer informatie, het 

bijbehorende veiligheidsinformatieblad, 
dat beschikbaar is op aanvraag of op onze 
website: www.repafill.be

VERWERKING

Raadpleeg de technische dienst voor 
elke toepassing die buiten dit technische 
informatieblad valt, of bij onduidelijke 
instructies.

VOORBEREIDEND WERK - ONDERGROND
De ondergrond moet schoon en stabiel zijn, 
droog en vrij van elk element dat een goede 
hechting van het product in de weg zou kunnen 
staan (stof, vet, weinig hechtende oude verf ...). 
Indien gebruikt als lijm, moet minstens één van 
de twee te lijmen oppervlakken poreus zijn.

VERWERKING
Snijd de opening van de patroon open en 
schroef er de doseertuit op. Snijd het uiteinde 
van de tuit bij volgens de gewenste spuitdikte. 
Na het aanbrengen onmiddellijk gladmaken bij 
wijze van afwerking. Als montagekit het product 
aanbrengen in dotten of snoeren. Vervolgens 
de oppervlakken samenvoegen en aandrukken. 
Het gebruikte gereedschap en de gebruikte 
recipiënten moeten na gebruik onmiddellijk 
worden gereinigd met helder water. Zodra het 
product hard is, kan het worden gereinigd met 
zand. 

OPMERKINGEN
Breng het product niet aan als de 
temperatuur van de ondergrond en/of de 
omgevingstemperatuur minder dan 5 °C 
bedraagt. Behoed het product voor vorst en 
warmte. 

VERPAKKING

Patroon van 300 ml.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur 5-30 °C
Droging ong. 8 uur bij 20 °C
Voorkomen dikvloeibaar
pH 7
Treksterkte 7 ± 2 N/mm²
Kleur parelmoerwit


