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De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 

: :  V-SURE TRENNSPRAY 

Beschrijving: 
Universeel losmiddel voor polyester, epoxy, PU en siliconen in een handige spuitbus (aangedreven met een 
ozon-onschadelijk drijfgas).  Bus krachtig schudden vóór gebruik. 
Verkrijgbaar in 400 gr verpakking. 

Toepassing: 

Ter bescherming van negatiefvormen en als losmiddel om vervolgens polyester, epoxy, PU of silicone in te 
gebruiken. Kan toegepast worden in mallen bestaande uit polyester, toolinghars, epoxy, silicone of 
polyurethaanrubber. Niet rechtstreeks toe te passen op zuigende of poreuze ondergronden. Hiervoor eerst 
een verzegelingslaag (bv. G4) aanbrengen en deze lang genoeg laten drogen.  

Gegevens bij levering: 
Kleur  kleurloos-wit 
Viscositeit 85 mPa’s 
Soortelijk gewicht ca. 0,77 gr/cm³ 
Houdbaarheid  12 maanden in gesloten verpakking 
Consistentie vloeibaar/aerosol 

Technische gegevens: 
Verbruik 25-50gr/m²
Shore  niet van toepassing

Verwerking: 
Zorg steeds voor een gladde en zuivere vorm.  Breng meerdere lagen (2-5) aan vanop een afstand van  
15 à 20 cm.  Wachttijd tussen de lagen ca. 15 min.  De opgebrachte film moet geboend worden om tot glans 
en lossing te komen. . 

Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.  Vermijd langdurig contact met de huid. 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen) 
Opgelet: inhoud kan onder druk staan. 
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