Technische Datasheet
Zwaluw Spack Spray

Reparatiemiddel voor oneffenheden of beschadigingen in sier- en pleisterwerk
Oppervlakte voorbereiding en afwerking
Alle oppervlakken moeten droog, stofvrij en vrij van losse delen zijn.
Alle onderliggende lagen moeten op de juiste manier zijn
aangebracht.

Overschilderbaarheid
Spack Spray kan na voldoende droogtijd met in de handel
verkrijgbare muur of gevelverf worden overschilderd.

Schoonmaken
Product Omschrijving
Spack Spray is een witte oplosmiddelvrije overschilderbare
dispersie. Spack Spray is in te zetten om beschadigingen in onder

Kleur(en)
•

RAL 9010 (Zuiverwit)

andere stuc- en gipsondergronden te repareren. Met Spack Spray
bereikt men een structuur gelijkend aan schuurwerk of spuitpleister.

Verpakking

Voordelen

•

•

Na 3-4 uur droog en overschilderbaar

•

Oplosmiddelvrij, bevat geen zware metalen

•

Structuur te bepalen door variatie in afstand

Aerosol
Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid
Bij een opslagtemperatuur van 20°C 24 maanden houdbaar.

Applicaties

Gezondheid & Veiligheid

Spack Spray is in te zetten om beschadigingen in onder andere

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen

stuc- en gipsondergronden te repareren. Hiermee bereikt men een
structuur gelijkend aan schuurwerk of spuitpleister. Na uitharding
prima met watergedragen verven te overschilderen.

voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op
aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & Garantie

Gebruiksaanwijzing

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de

Spack Spray wordt direct verwerkt vanuit de spuitbus. Vóór gebruik

houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

krachtig schudden gedurende 2 minuten (mengkogel is / wordt

Disclaimer

hoorbaar)! De verwerking vindt plaats door te spuiten met een
afstand van ca. 10-30 cm tot het oppervlak. De afstand is van
invloed op de uiteindelijk structuur.

Aanvullende informatie
Temperatuur bestendigheid

+130°C

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@denbraven.nl

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en
ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding
(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan
derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische
gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet
aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten,
onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet
beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek
tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven
behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor
enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor
het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere
documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het
uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij
hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en
transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend
volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
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