ProGold. Werkt perfect. Altijd.

Technische Fiche	

ProGold 2500 Lichtgewicht
Vulmiddel
Omschrijving

Lichtgewicht, pasteus vulmiddel voor binnen op basis van kunstharsdispersie.

Gebruiksdoel

Voor het in één keer vullen en uitvlakken van naden en schroefgaten in gipskarton wanden en
plafonds.
Voor het repareren van krimpscheuren en barsten in minerale ondergronden, zoals stucwerk,
beton en sierpleister.
Niet geschikt voor langdurige waterbelasting en bewegingsvoegen.

Voornaamste
kenmerken

•
•
•
•
•
•

Kleur en glans

Wit.

Verpakking

Plastic pot van 1 liter.
Plastic emmer van 5 liter.

Basisgegevens

Bepaald bij 20°C en 65% R.V

Lichtgewicht.
Snel en eenvoudig te verwerken.
Zeer snelle droging.
Vrijwel krimpvrij.
Na uitharding goed schuurbaar.
Zeer snel overschilderbaar.

Dichtheid

:

ca. 0,57 kg/dm3

Laagdikte

:

maximaal 2 cm

Overschilderbaar na

:

10-20 minuten

Afbindtijd

:

3-4 mm per 24 uur

Vlampunt

:

Niet van toepassing

Houdbaarheid

ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

Rendement

Afhankelijk van de reparatie.

Ondergrondcondities

Ondergrond volledig afgebonden, droog (indicatie Protimeter groen), draagkrachtig en vrij van
verontreinigingen.

Verwerkingscondities

Tijdens applicatie en droging mag de ondergrond- en omgevingstemperatuur niet lager zijn dan
+5°C en niet hoger dan +40°C.
Relatieve vochtigheid max. 85%
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ProGold 2500 Lichtgewicht
Vulmiddel
Instructies voor
gebruik

Verdunning
Geen, product is gebruiksklaar. Desgewenst enkele druppels leidingwater toevoegen om het
vulmiddel wat smeuïger te maken.
Applicatiemethode
Met een plamuurmes aanbrengen.
Vervolgens met een benat plamuurmes op benatte plakspaan strijkend en onder uitoefening
van weinig druk afwerken.
Voor sommige toepassingen kan na droging een extra afwerking nodig zijn.
Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met leidingwater.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel.

Aanvullende
gegevens

Overschilderen
Het overschilderen met hooggevulde dispersieverven kan leiden tot barstvorming van de verf.

PPG Coatings bvba/sprl ,Genkersteenweg 311, 3500 Hasselt. Telefoon Technical Support 011 27 87 32, fax 011 27 87 31e-mail: info@progold.be, website : www.progold.be
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.
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