Product Informatie Blad

Gyproc

JointFiller 120
Beschrijving:

Universeel voegproduct in poedervorm, op basis van gips en
toeslagstoffen, met hoge opbrengst en beperkte krimp.
JointFiller 120 heeft een verlengde droogtijd en verhardt
door binding.

Toepassingsgebieden:

JointFiller 120 wordt gebruikt voor grotere werven in
nieuwbouw en renovatie:
- als eerste en eventueel tweede laag voor het opvullen
van:
! ABA voegen van Gyproc gipskartonplaten,
gecombineerd met een voegband (gaas G50 of papier
P50)
! schroefkoppen
- voor het plaatsen van afwerkingsprofielen (zoals Corner
Bead, Corner Arch, Metal Edge Trim, Flex Corner...)
- voor het herstellen van beschadigingen
- voor het lijmen van GypCove kooflijsten op Gyproc platen

Verwerking:

Lees aandachtig de technische informatie in onze
systeembrochures, alsook de instructies op de verpakking

Technische specificaties
Vorm
Kleur
Dosering
Verwerkingstijd
Uithardingstijd (wachttijd)
Verbruik
Verwerkingstemperatuur
Opslag
Bewaartijd

Poeder
Wit
12 L voor 25 kg
+/- 120 min
+/- 3 uur
250 g/m²
5 °C < t < 30 °C
Droog en vorstvrij
In gesloten verpakking, minimaal 12 maanden (na
productiedatum vermeld op de verpakking)
Papieren zak van 25 kg

Verpakking

Voorzorgsmaatregelen
JointFiller 120 niet mengen met bindmiddelen of andere producten. Geen JointFinisher 120
aanbrengen op JointFinisher Mix, JointFinisher Plus of geverfde oppervlakken.
De blootgestelde kern van de plaat (GBC boord) dient te worden voorbehandeld vooraleer JointFiller
120 wordt aangebracht, teneinde de absorptie te verminderen.
Bij het toebereiden van het product, eerst mengen, enkele minuten laten rusten en nogmaals mengen
tot het bekomen van een homogene klontervrije massa.
Het kleven van Artex kooflijsten en glasvezelversterkte strips met de JointFiller Vario uitvoeren.
Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar; raadpleeg onze technische dienst.
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