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KANTAFDICHTING EN HECHTPRIMER
VOOR BINNEN EN BUITEN
Een oplosmiddelvrij impregneermiddel voor kantafdichting van diverse
plaatmateriaal, kopse kanten van (kozijn)hout en als primer voor deelvervanging op basis van twee componenten epoxyhars.
Zusex Impregneer OV is een blank, volledig afsluitend, impregneermiddel op kops hout
voor een duurzame afdichting tegen vocht. Door het hoog indringend vermogen ook
ideaal inzetbaar als kantafdichting van plaatmateriaal zoals multiplex gevelelementen,
dakgoten, boeiborden enz. Bij openstaande houtverbindingen en deelvervanging voor
het afdichten van de kopse kanten van inzetstukken en als primer voor een duurzame
hechting van Zusex Flexicompound.

VOORBEHANDELING

KENMERKEN

Vooraf aan elke reparatie dient ervoor gezorgd te worden dat er
geen vocht langs zijwegen in het hout kan dringen. Openstaande verbindingen moeten worden afgedicht, de kitzomen van de
beglazing moeten in goede staat worden gebracht en alle kopse
kanten van het hout dienen te worden afgedicht enz.
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SYSTEEM
1.
2.
3.
4.
5.

Vooraf alle bouwtechnische gebreken aanpakken
Reparaties uitfrezen/reinigen
Verzadigend aanbrengen
15 tot 20 minuten laten aanzetten
Afwerken

VERPAKKINGEN EN KLEUREN
Zusex Impregneer OV is verkrijgbaar in flesjes als een set van
150 ml.

Hoog indringend vermogen
Eén kwaliteit voor zomer en winter
Zeer makkelijk te verwerken
Na 10 tot 15 minuten af te werken
Universeel overschilderbaar binnen 30 min.
Mengverhouding 2:1
Vochtafsluitende sealer voor diverse ondergronden
Oplosmiddelvrij
Als afdichting van onbehandeld kopshout
Als primer voor Zusex Flexicompound
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EIGENSCHAPPEN
Basis
Kleur
Dichtheid 20°C

: oplosmiddelvrije epoxyhars
: in gemengde vorm oranje
: 1,10 kg/dm³

Laagdikte

: n.v.t.

Droogtijd

: n.v.t.

Vervolg reparatie
Glans
Vastestofgehalte

: na 15-20 minuten
: n.v.t.
: 100 vol%

Theor. rendement : n.v.t.
Houdbaarheid
: in gesloten originele verpakking en bij
vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

VERWERKINGSMETHODEN
Het te behandelen oppervlak moet droog, schoon en vetvrij
zijn. Loszittende delen, oude verflagen enz. verwijderen. Te
zacht, verweerd en/of aangetast hout met een bolkopfrees of
een scherpe beitel verwijderen tot op het gezonde hout. Aanwezige verflagen ter plaatse van de hechtingsvlakken verwijderen. Bij kantafdichting van plaatmateriaal de scherpe delen op
de kopse kanten zoveel mogelijk wegschuren om glad oppervlak te krijgen.

ONDERGRONDVOORBEHANDELING
Aanbevolen ondergrondvoorbehandeling
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te
zijn.

VERWERKING
Verwerkingstemp.

: niet verwerken beneden 5°C en
boven een RV van 85%

Reinigingsverdunning

: Nelfasol Verdunner EP

Mengverhouding

: 69 gew.delen stamcomponent
31 gew.delen verharder
(2 op 1 in volumedelen)

Potlife (20°C)

: ca. 30 minuten

Meng 2 delen stamcomponent en 1 deel verharder
(mengverhouding 2:1) in een kunststof mengbeker. Meng deze
massa met een kunststof spatel tot een egale transparante
oranje kleur. Meng niet langer dan strikt noodzakelijk en maak
niet meer Zusex Impregneer OV aan dan u binnen 30 minuten
kunt verwerken. Breng de Zusex Impregneer OV verzadigend
aan met een lijmkwast of lyonse penseel aan op de ondergrond.
Overtollig materiaal direct verwijderen. Bij gebruik als primer de
Zusex Flexicompound na ca. 15 tot 20 minuten aanbrengen
over de nog niet geheel aangedroogde Zusex Impregneer OV.

Kwast
Verdunning

: niet verdunnen

ALGEMENE INFORMATIE
ZUSEX is een product van NELF LAKFABRIEKEN BV.
Het veiligheidsinformatieblad 2828 is op aanvraag beschikbaar
of te downloaden van www.zusex.nl

VOORZORGSMAATREGELEN
Huidbescherming

: draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming

: draag indien nodig een bril

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf
Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te
brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het
verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van
alle voorgaande versies te vervallen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende
ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder
ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het
product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op
geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.
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