RENOQUICK DUO
Elastische reparatieplamuur en lamineerpasta op basis van epoxy

Toepassing:
Snelle 1 uurs reparatieplamuur en lamineerpasta voor houtconstructies.

Eigenschappen:
• Duurzaam.
• Blijvend elastisch.
• Uitstekende hechting op onbewerkt en
gegrond hout, epoxy, polyester, steenachtige materialen en metalen (mits
ontvet en ontdaan van corrosie).
• Verwerkingstijd: 20 minuten bij 20º C,
uitharding in 1 uur.
• Laagdikte 0 - 10 mm.
• Geeft een zeer gladde finish.
• Goed te schuren.
• Goed overschilderbaar met Renogrond,
watergedragen (acrylaat)-, alkydhars- of
high solid verfsysteem.
• Krimpt en zwelt niet.
• Kan trillingen opvangen.
• Vrij van oplosmiddelen.
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Eigenschappen van
Renoquick

Specificatie
Component A

Component B

Levervorm

pasta

pasta

Kleur

wit

naturel

Geur

epoxy

amine

Dichtheid (g/cm3)

ca. 1,26

ca. 1,85

Viscositeit (mPa.s)

pasteus

pasteus

Houdbaarheid (maand)

12

12

Fysische eigenschappen Renoquick Componenten A en B.
Eigenschappen gemengd product

Specificatie
Renoquick

Mengverhouding (gewichtsdelen)

41 A / 59 B

Mengverhouding (volumedelen)

50 A / 50 B

Verwerkingstemperatuur (˚C)

2 – 30

Piekexotherm (˚C)

162

Verwerking (modelleerbaarheid)

++

Schuurbaarheid (na 1 uur)

++

Doorharding (Shore D na 24 uur)

70

Druksterkte (N/mm )

89,6

2

Treksterkte (N/mm )

Legenda:
++ uitstekend
+
goed
+/- redelijk
slecht
-zeer slecht

9,4

2

E-modules trek (N/mm )
2

50,9

Technische eigenschappen Renoquick (gemengd product).
Omgevingsconditie:
• Te verwerken tussen 2° en 30° C.
• Attentie: door zoninstraling kan de omgevingstemperatuur aanzienlijk hoger zijn dan
de luchttemperatuur. Bij twijfel, meet de temperatuur van de reparatieplek of bescherm
de reparatie tegen directe zoninstraling.
• Maximale relatieve luchtvochtigheid 85%. Niet toepassen bij regen of mist tenzij
afgeschermd.
• Ondergrond moet 3° C boven het dauwpunt zijn.
Verwerkingstijd:
• 20 Minuten bij 20º C.
Gebruiksaanwijzing:
• Gebruik een professioneel doseerpistool.
• Bij eerste gebruik controleren of beide componenten goed gedoseerd worden. De eerste
centimeter product niet gebruiken.
• Goed mengen op een schone ondergrond totdat een homogene massa met een egale
kleur is verkregen.
• Laagdikte 0 tot 10 mm. Bij lamineren minimaal 3 mm. tot maximaal 10 mm.
• Na gebruik het einde van de koker reinigen en de verpakking sluiten.
• Aanbrengen met een plamuurmes.
• Na uitharding schuren.
• Afwerken met Renogrond, watergedragen (acrylaat)-, alkydhars- of high solid verfsysteem.
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Veiligheidsinformatie:
• Raadpleeg de veiligheidsbladen.
• Oplosmiddelvrij.
• Gebruik bij schuren een stofmasker(P2) ter voorkoming van inademing van zowel epoxyals houtschuurstof.
• Component A en nog niet uitgehard gemengd product bevat epoxy verbindingen. Zie de
aanwijzingen in de veiligheidsbladen.
• Gebruik daarom deugdelijke handschoenen (goede kwaliteit nitrile of neopreen).
• Voorkom besmetting via vervuilde kleding. Werk schoon en hygiënisch.
Opslag, vervoer en houdbaarheid:
• Droog opslaan tussen 5° en 30° C.
• Houdbaarheid 12 maanden na productiedatum (zie onderrand kokers).
• ADR vrijgesteld (gelimiteerde hoeveelheden).
Milieu informatie:
• Raadpleeg de veiligheidsbladen.
• Buiten bereik van kinderen en dieren bewaren.
• Uitgehard product is inert en onschadelijk.
• Lege en gereinigde kokers kunnen op normale wijze worden afgevoerd.
• Niet gemengde restproducten behandelen als chemisch afval.
• Product (ook uitgehard) niet verbranden in een open haard. Er kunnen schadelijke
ontledingsgassen vrijkomen.
• Voorkom aanraking met grond- en oppervlaktewater
(giftig voor in het water levende organismen).
Zie de Renovaid werkwijzen voor toepassingsmogelijkheden en applicatie methodieken.

Voor verdere informatie:
Spuiweg 22-L, 5145 NE, Waalwijk.
Tel.: 0162-764188, fax: 0162-764210
info@renovaid.nl, www.renovaid.nl

