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Voor gebruik binnen en buiten

Afdichten en afwerken van aansluitvoegen en scheuren

Snel overschilderbaar

Krimpt nagenoeg niet

Uitstekende hechting



ELASTOPRO
OMSCHRIJVING
Schilderskwaliteit in een plasto-elastische afdichtingskit voor gebruik binnen en buiten op
basis van een acrylaat-dispersie die geschikt is voor het afdichten van aansluitvoegen,
scheuren en voegen.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Aansluitvoegen tussen kozijnen en metselwerk, stucwerk en gipskarton met een geringe
werking. Repareren en afdichten van scheuren en voegen in gasbeton, steen, pleisterwerk en
hout. Niet geschikt voor dilatatievoegen.

DROOGTIJDEN BIJ 20º C/RV 50%
Overschilderbaar:  Na huidvorming (> 20 minuten)
Volledig uitgehard:

 
1 tot 2 weken, afhankelijk van de temperatuur,
luchtvochtigheid en voegbreedte.

THEORETISCH VERBRUIK
± 12 lopende meter bij een voeg van 5 x 5 mm.

PRAKTISCH VERBRUIK
Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en
materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING
De ondergronden dienen droog, schoon, stof en vetvrij te zijn. Gevoelige en minerale
ondergronden kunnen voorzien worden van een primer zodat een betere hechting bereikt
wordt.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voegopbouw
Voegen met PE of PU Rugvulling op de juiste diepte fixeren.
Minimale voegbreedte: 5 mm, maximale voegbreedte 25 mm.
Om beschadigingen te voorkomen alleen stompe, gladde spatels gebruiken. Bij voegen met
een starre ondergrond een polyethyleen folie gebruiken om driepuntshechting te voorkomen.
Ongeschikt zijn rugvullingen die olie, teer, bitumen, natuurlijk rubber, chloropreen of EPDM
bevatten.
Voegafwerking
Om een optisch vlekkeloze voeg te verkrijgen adviseren wij om de voegranden af te plakken
met een daarvoor geschikte tape. ElastoPro zonder luchtopsluiting in de voeg aanbrengen.
De voeg geheel vullen. De kit na het uitspuiten met een daarvoor geschikte spatel afmessen.
Hierbij kan de kit met water (geen gladmiddel toevoegen) licht besproeit en afgewerkt
worden. Om het beschadigen van de ontwikkelde huid te voorkomen, de tape direct
verwijderen.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Verwerkingstemperatuur +5°C tot +25°C.

Gedurende de doorharding ElastoPro tegen vorst beschermen. Doorharding wordt vertraagd
bij lage temperaturen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Water. Na opdrogen kan ElastoPro slechts mechanisch verwijderd worden.

OPMERKINGEN
ElastoPro is overschilderbaar met dispersie- en alkydharsverven (vooraf testen wordt
aanbevolen). In geval van statische voegen met geringe beweging (max. 5%) kan de kit na
volledige uitharding overschilderd worden. Overschilderen met hooggevulde dispersieverven
kan barstvorming in de verf veroorzaken.

ElastoPro is niet geschikt voor afdichtingen tussen glas, geglazuurde ondergronden,
dilatatievoegen in hoogbouw en voegen met staand water.

ElastoPro is verkrijgbaar in 310 ml kokers.

HOUDBAARHEID
Minimaal 12 maanden vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien
opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen
tussen 5°C en 35°C.

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.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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