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Stucco Plasterboard Filler
ULTRA LICHTGEWICHT VULPASTA

VOORDELEN

• Lichtgewicht

• Vrijwel krimpvrij

• Gemakkelijk aan te brengen

• Schuurbaar na uitharding

• Lichtgewicht

• Vrijwel krimpvrij

• Gemakkelijk aan te brengen

• Schuurbaar na uitharding

PRODUCT

Stucco Plasterboard Filler is een vrijwel krimpvrije

ultralichte vulpasta voor het vullen en repareren van

scheuren en gaten in gipskarton wanden en plafonds.

TOEPASSINGEN

Stucco Plasterboard Filler is speciaal ontwikkeld voor het in

één keer vullen en uitvlakken van naden en schroefgaten in

gipskarton wanden en plafonds.

Ook geschikt voor het vullen, repareren en gladstrijken van

stucwerk, beton, sierpleister etc.

EIGENSCHAPPEN

- Lichtgewicht

- Vrijwel krimpvrij

- Niet geschikt voor continue waterbelasting

- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische

verven

VERWERKING

Voorbereiden: De ondergronden dienen droog, schoon,

stof- en vetvrij en voldoende sterk te zijn.

Ondergrond: Uitstekende hechting zonder primer op de

meeste bouwmaterialen zoals gipsplaten, steenstrips,

beton, metselwerk, steen, cement, hout en pleisterwerk.

Zeer poreuze ondergronden voorstrijken met een mengsel

van 1 deel Stucco Plasterboard Filler en 2 delen water.

Ondergronden vooraf altijd testen op hechting.

Aanbrengen: Stucco Plasterboard Filler aanbrengen met

spatel of plamuurmes. Gladstrijken met een nat

plamuurmes.

Aanbrengtemperatuur:+5 °C  tot + 40 °C (geldt voor zowel

omgeving als voor ondergrond).

Niet geschikt voor kunststoffen en bitumineuze

ondergronden.

Niet geschikt voor bewegingsvoegen. 

Reinigen: Gereedschap direct na gebruik reinigen met

water. Handen met water en zeep. 

Overschilderbaarheid: Stucco Plasterboard Filler is het best

overschilderbaar na volledige uitharding. Overschilderbaar

met watergedragen en synthetische verf. Bij hooggevulde

dispersieverven kan scheur- of barstvorming in de verf

ontstaan. Geadviseerd wordt om vooraf de

verdraagzaamheid met de verf te testen.
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OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog en vorstvrij opslaan in ongeopende originele

verpakking tussen +5°C en +25°C. 12 maanden houdbaar in

ongeopende originele verpakking. Aangebroken verpakking

is beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

Technische kenmerken

Basis Dispersie

Type Lichtgewicht

Consistentie Pasteus

Uithardingssysteem Droging door verdamping

Huidvorming ca. 5 min (bij 23°C / 50% R.V.)

Soortelijke massa 0,57 g/ml

Krimp < 5 %

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C

Kleur Wit

Verpakking patroon 310ml en emmer 1L

Pallet patroon 1248 stuks / emmer

240 stuks

Art. nr. patroon 30607948 / emmer

30610507

EAN patroon 8713572039683 /

emmer 8713572039690

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31(0) 73 6 244 244
 +32(0) 9 255 17 17


