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Capadur Repair P
Primer op basis van epoxyhars voor Capadur Repair AS.
Twee componenten (2K).

Materiaal

Primer voor de 2K houtreparatie Capadur Repair AS.Toepassing

■ bevat geen oplosmiddelen
■ impregnerend
■ verstevigt de ondergrond

Eigenschappen

EpoxyharsMateriaalbasis

Set van twee kunststofflesjes met elk 100 ml inhoud (componente A + B).Verpakking

Rood-transparantKleur

Koel. In originele, gesloten verpakking 24 maanden houdbaar.Opslag

ca. 1,1 g/cm³Technische eigenschappen

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2

+ + + + +

(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

Verwerking

Maatvast-, beperkt maatvast- en niet maatvast houtwerk.

Houtrotschade aan houten bouwdelen worden veelal veroorzaakt door constructieve
tekortkomingen. Deze tekortkomingen dienen voor het repareren met Capadur Rapair AS te worden
opgelost.

Geschikte ondergronden

Het vochtpercentage van het hout mag niet meer dan 15 % bedragen.

Controleer de houten bouwonderdelen op eventuele contructieve gebreken.
Eventuele gebreken op vakkundige wijze herstellen.

Voorbereiding van de ondergrond

Scheuren en open houtverbindingen tot een breedte van ten minste 5 mm en een diepte van ten
minste 5 mm uitfrezen. Slechte houtdelen volledig verwijderen door middel van frezen of zagen
(geschikt gereedschap: fijne multimaster of bolkopfrees van diverse leveranciers). Het oppervlak
zorgvuldig stofvrij maken.

Component A en B in verhouding 1:1 (volumedelen).Mengverhouding
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Mengen:
Component A (kleur rood) en B (kleur blauw) in gelijke volumedelen mengen door langzaam roeren tot
een homogene oranje kleur ontstaat.

Verwerken:
Capadur Repair P met een kwast gelijkmatig op de reparatieplek aanbrengen. Minimaal 20 minuten en
maximaal 2 uur laten indringen. Vervolgens het reparatiemiddel aanbrengen.

Let op!
De primer mag niet meer nat zijn. Teveel aan materiaal met een doek verwijderen door deppen.

Grote houtreparaties uitvoeren met een gelijksoortig hout. Het houtdeel in de reparatiemassa drukken
en ervoor zorgen dat rondom een voegbreedte van minimaal 5 mm ontstaat.
Alle contactoppervlakken moeten met Capadur Repair P worden voorgestreken en na een droogtijd
van 20 minuten (niet langer dan max. 2 uur) en het totale oppervlak Capadur Repair AS aanbrengen.
Het houtdeel luchtporiënvrij in de massa drukken en overtollig materiaal met een plamuurmes
verwijderen.

Verwerkingsmethode

Ca. 250 ml/m²Verbruik

Potlife: ca. 20 minuten bij 20 °C omgevingstemperatuur. Bij hogere temperaturen verkort de potlife.
Niet verwerking in directe zonlicht.

Verwerkingstijd

Direct na verwerking het gereedschap schoonmaken met DisboADD 419 Verdünner.Reinigen gereedschap

Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg de meest recente VeiligheidsInformatieBladen.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Technisch advies
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