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®

America's #1 product

Droogtijd indicator

Geen priming nodig

Zal niet zinken of krimpen



DryDex®
OMSCHRIJVING
DAP DryDex Spackling, Amerika's #1 product, bevat een gepatenteerde droogtijdindicator
waardoor het product van kleur verandert wanneer een optimale droogtijd is bereikt. Het
wordt roze en wordt wit als het droog is! Deze unieke eigenschap is de indicator dat het klaar
is om te schuren en te schilderen.

AANBEVOLEN GEBRUIK
NL - Ideaal voor het opvullen van gaten, scheuren, deuken en defecten op: Gipsplaten, Gips,
Hout, Steen, Steen

TECHNISCHE GEGEVENS
Dichtheid (g/cm³):  1,878
Vaste stof gehalte in gewicht:  77%

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Surface must be clean (free from dirt, dust, grease, debris), dry & structurally sound. Do not
apply when temperatures are below 10°C. Do not apply outside if rain is expected within 24
hours. For exterior applications, always overcoat with a high quality exterior-grade paint prior
to water exposure. Do not use as a skim coat, on floors, as a sealant, or as a joint filler over
cracks & joints where expansion & contraction may occur.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
1. Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van vreemd materiaal zijn.
2. Voor gebruik goed roeren. (Bij gebruik van de knijpbuis van 5,5 oz, kneed de buis voor
gebruik. Verwijder de dop en snijd het mondstuk op de gewenste maat) openingsmaat.)
3. Aanbrengen met een schoon plamuurmes.
4. Voor kleine reparaties is meestal één applicatie voldoende. Breng voor reparaties dieper dan
1/8” twee of meer lagen aan zodat spackling tussen toepassingen kan drogen.
5. Voor een gladdere afwerking dompelt u het plamuurmes in water en maakt u het spackling
licht glad.
6. Spackling verandert van kleur in wit wanneer het oppervlak een tweede toepassing kan
accepteren of klaar is om te worden geschilderd of geschuurd in 1 tot 5 uur. Nat schuren
wordt aanbevolen om stofvorming te voorkomen.
7. Gereedschap direct met water reinigen. OPMERKING: Om de effectiviteit van de
droogtijdindicator te behouden, dient u de container na gebruik goed gesloten te houden.

VERDUNNING & APPLICATIE: RAKEL/TROFFEL
1. Stir thoroughly before use.
2. Apply with a clean filling knife, pressing filler firmly into hole.
3. Smooth over filler with a wet or dry filling knife prior to product drying.
4. One application is usually sufficient for shallow repairs. For repairs deeper than 3mm,
apply 2 or more layers, allowing filler to dry between applications.
5. Filler will change colour from pink to white when surface can accept a second application
or is ready to be sanded or painted (typically 1-5 hours, depending on temperature, humidity
& depth of fill). Paintable with water or oil-based paints. Avoid the inhalation of dust & wear a
suitable face mask when sanding.

NOTE: To retain the effectiveness of the dry time indicator, keep the container tightly closed
after use

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Clean tools immediately with a cloth & water before product dries. Dried material must be cut
or scraped away.

OPMERKINGEN
Ensure lid is tightly closed to prevent product from drying out. Be sure container lid/cap is
closed and tightly sealed and store in a cool, dry place.

HOUDBAARHEID
12 months from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas,
not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan 50°F.-
Niet buiten aanbrengen als er binnen 24 uur regen wordt verwacht.-
Niet gebruiken op vloeren of als kit, kit of voegvuller over scheuren en voegen waar
uitzetting en krimp kan optreden.

-

NIET GEBRUIKEN ALS SKIM COAT.-
Voor buitentoepassingen altijd aflakken met een buitenverf van goede kwaliteit. Als een
getextureerde afwerking gewenst is, voeg dan voor het aanbrengen schoon zand toe aan
de spackling compound.

-

Niet gebruiken voor plooiaanwijstoepassingen op baksteen-
Gebruik voor grotere oppervlakken die op kaal beton moeten worden gepleisterd een met
latex versterkte droge mix op basis van Portlandcement.

-

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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