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Product omschrijving
Zwaluw Houtreparatiemassa is een tweecomponenten lichtgewicht
reparatiemateriaal voor hout. Na uitharding kan het product worden
verwerkt als hout.

Voordelen
• Lichtgewicht.

• Snelle doorharding.

• Beschilderbaar.

• Krimpt niet.

Applicaties
Zwaluw Houtreparatiemassa kan op veel ondergronden zoals hout,
steen en metaal worden gebruikt. Zwaluw Houtreparatiemassa krimpt
niet en is weersbestendig. Meng beide componenten in gelijke
hoeveelheden tot een homogene massa met een egale kleur. Bij 20 °C
is het product nog 15 minuten te verwerken.
Na zo'n 5 uur bij 20 °C kan het product worden geschuurd en
overschilderd. Bij voorkeur overschilderen na 24 uur.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur +10 till 30°C

Vorstbestendigheid gedurende
transport Till -15°C

Open tijd 15 mintues at
20°C /50% RH

Overschilderbaar after 5 houres
20°C /50% RH

Schuurbaar after 5 houres
20°C /50% RH

Krimp non

Oppervlakte voorbereiding en afwerking
Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en
ander los materiaal. Handen reinigen met Zwaluw Wipes. Voor een
compleet overzicht bezoek onze website of neem contact op met Den
Braven.

Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner. Meng 
beide componenten in gelijke hoeveelheden tot een homogene massa 
met een enkele kleur. Bij 20 °C is het product nog 15 minuten te

verwerken. Na zo'n 5 uur bij 20 °C kan het product worden geschuurd
en beschilderd. Bij voorkeur overschilderen na 24 uur.

Overschilderbaarheid
Zwaluw Houtreparatiemassa is paintable with most systems. We
recommend a compatibility test first.

Schoonmaken
Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met
behulp van Zwaluw Cleaner.

Kleuren
• Houtskleur

Verpakking
• Set van 0,5 kg

Houdbaarheid
In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 24
maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge
plaats.

Gezondheid & veiligheid
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor
gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via
de Den Braven websites.

Waarborg & garantie
Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd,
in overeenstemming is met de specificaties.
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