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Toepassing

: Practisch reukloos ijzersterk, chemicaliënvast, twee-componenten reparatie-middel, voor het opvullen van
gaten in hout, staal en beton(dekking). Tevens voor het verlijmen van de meest uiteenlopende materialen.

Kenmerken

: Practisch reukloos
Watervast
Hard elastisch
Uitstekende hechting op practisch elke schone, droge, vetvrije en gezonde ondergrond
Bestand tegen vele chemicaliën
Vertoont bij uitharding geen krimp

Eigenschappen

Verwerkingsmethoden

Basis

: epoxyhars

plamuurmessen, plamuurrubber, spaan en voegijzer

Kleur

: wit en grijs.

Verdunning

Dichtheid 20°C

: ca.1,83 kg/dm³

Droogtijd

: bij 20°C en een RV van 65%
Nylostop opgebracht in een dikte van 1
à 2 cm is in ca. 24 uur hard en na 7
dagen volledig uitgehard.

Overschilderbaar : na 24 uur
Mengverhouding

: 50 gew.delen component A
50 gew.delen component B

Vastestofgehalte

: ca. 99 vol%.

Potlife

: ca. 30 minuten bij 20°C.

Houdbaarheid

: In gesloten originele verpakking en bij
vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

: Niet verdunnen

Ondergrondvoorbehandeling
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig
te zijn.
Nylostop kan in één bewerking op staand werk in een dikte
van 1 à 2 cm worden opgebracht, voor liggend werk is in deze
geen beperking. Bij grotere laagdikte kan Nylostop met gaaf
hout of droog grind worden opgevuld. Nylostop mag niet worden toegepast als (lak)plamuur.
Nylostop kan na licht schuren worden afgewerkt met traditionele verfsystemen en twee-componenten verfsystemen.

Verwerking
Verwerkingstemp.

: Niet verwerken beneden 5°C en
boven een RV van 85%. Ondergrondtemperatuur dient tenminste
3°C boven het dauwpunt te liggen.

Reinigingsverd.

: Verdunner EP

Algemene informatie
Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te
downloaden van www.koopmansverf.nl
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op
basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V.
behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen
aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze
gegevens wordt uitgesloten.

Voorzorgsmaatregelen
Huidbescherming

:

draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming

:

draag indien nodig een bril

