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Omschrijving   : 2-componenten houtreparatie compound op basis van 
gemodificeerde polyesterhars met dibenzoylperoxide verharder. 

 
  Bijzondere eigenschappen : gemakkelijk mengbaar en verwerkbaar. Uiterst handig doseerbaar 

d.m.v. doseerapparaat. Zeer goed schuurbaar, modelleerbaar en 
overschilderbaar. Zeer geringe krimp, goede flexibiliteit en 
uitstekende hechting. Voldoet aan VOS & Arbo wetgeving. 

 
 Toepassing  : als vuller en egaliseermiddel op metaal, hout en plaatmateriaal, op 

steen en steenachtige materialen voor zowel binnen als buiten. 
Vullen en repareren van gaten, oneffenheden, scheuren, naden 
spijker- en boorgaten, noesten en houtrot.  

      Gezien de vochtgevoeligheid dient Renostuk, zeker bij buiten-
toepassing, direct na verwerking, overgeschilderd te worden met een 
goede alkydhars grondlak (bv Devetaal Grondlak A of Devesol HS 
Vulgrond). 

 
            Ondergrond  : Aangetaste en ondeugdelijke ondergronden verwijderen tot op een 

gezonde stevige ondergrond.Het hechtvlak mag maximaal 18% 
houtvocht bevatten; dit vooraf meten.Ondergrond moet vrij zijn 
van vuil, vet en stof. Verflagen rondom de reparatie verwijderen. 
Na uitharding en voor het aanbrengen van een verflaag, eerst goed 

schuren.   
 

 

Basisgegevens : bepaald bij 200C en 80% RV  
 
Bindmiddel  : gemodificeerde polyester harsen 
 
Verharder : dibenzoylperoxide in dibutylftalaat 
 
Mengverhouding : ca. 5% afstelling op doseerapparaat 
 
Viscositeit : pasteus 
 
Glans : n.v.t. 

 
Kleur : beige en wit (aankleuren is mogelijk met universele mengpasta       

tot 5%.) 
 
Soortelijk gewicht  : ca. 1260 gram incl. verharder  
  
Vaste-stofgehalte  : ca. 99%  
 
Dichtheid stampasta : 1,49 g/cm³ 
 
Dichtheid verharder : 0,926 g/cm³ 
  
Droogtijd  : verwerkingstijd bij 30°C ca. 10 minuten 
                                             verwerkingstijd bij 20°C ca. 15 minuten 
  verwerkingstijd bij 10°C ca. 30 minuten 

  schuurbaar/overschilderbaar na ca. 1½ uur 
  overschilderbaar met alkydhars- en acrylaatdispersieverven. 
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Applicatiegegevens  
 
Verwerking : uitsluitend met plamuurmessen 
 
Ondergrond : voorbehandelen met alkydharsprimer  
 
Verwerkingscondities : minimaal 5°C bij max. 90% RV 

 
Verdunning : moet onverdund toegepast worden 
 
Reiniging gereedschap : thinner o.i.d.  
 

 
Overige gegevens 
 
Dekking : op genoemde ondergronden zeer goed  
 
Vulling : goed  
 
Vloeiing : goed 
 

Hechting : op genoemde ondergronden zeer goed.  
 
Stabiliteit/opslag : in onaangebroken verpakking min. 12 maanden houdbaar 

   koel, droog en vorstvrij opslaan.  
  Aangebroken verpakkingen tot 3 maanden. 
 

Verpakking : pasta: in blikken koker; verharder: kunststof tube 
                                               6 sets per doos 
 

 
Opmerking : dichtheid stampasta 1,49 gram/cm³ 
   dichtheid verharder 0,926 gram/cm³ 
 

 

Veiligheidsvoorschriften 
 
Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het productveiligheidsblad.  
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid 
en milieu te houden. 
 
ARBO categorie : A – bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor 

professioneel gebruik binnen aan de ARBO. 
 
Europese verfrichtlijn : geen verf 
2004/42/EG A bijl. II            subcat.  2.1.b vulmiddelen 
 
Groene stroom : 70% van alle stroom die gebruikt wordt voor het productieproces  
   komt van eigen zonnepanelen.  
 

 
Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt 

regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Drost 

Coatings wijst elke aansprakelijkheid , behoudens opzet of grove schuld, af met betrekking tot schade die voortvloeit uit 
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gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. De gebruiker dient evenwel de toepassing 

van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. 

 

 
Drost Coatings, Jachthavenweg 9, 5928 NT Venlo, Telefoon 077-3873887, Fax 077-3825282,  
E-mail: info@drostcoatings.nl, Website : www.drostcoatings.nl 
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