
RENOGLAS

Toepassing:

Stopverfvervanger. Voor het repareren van 

verouderde glasafdichtingen zoals kitzomen 

en stopverf.

Eigenschappen:

• Duurzaam.

• Blijvend hoog elastisch.

• Uitstekende hechting op hout, epoxy,

polyester, steenachtige materialen 

en metalen (mits ontvet en ontdaan van 

corrosie).

• Verwerkingstijd 10 minuten bij 20° C.

• Als klassieke stoprand toepasbaar.

• Bij roedeverdeling in hout en staal.

• Geeft snelle verrubbering.

• Geeft ruime bewegingsopname.

• Overschilderbaar met watergedragen

alkydharsverven (vooraf testen).

• Verdraagzaam met isolatie- en gelaagd 

glas.

• Geeft geen rimpels of barsten.

• Onderhoudsarm.

• Krimpt en zwelt niet.

• Vrij van oplosmiddelen.
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1 component elastische kit voor binnen en buiten 

toepassingen. 



RENOGLAS
1 component elastische kit voor binnen en buiten 

toepassingen. 

Omgevingsconditie:

• Te verwerken tussen 5° C en 30° C.

• Attentie: door zoninstraling kan de omge-

vingstemperatuur aanzienlijk hoger zijn dan de 

luchttemperatuur. Bij twijfel, meet de  

temperatuur van de reparatieplek of bescherm 

de reparatie tegen directe zoninstraling.

• Maximale relatieve luchtvochtigheid 85%. 

Niet toepassen bij regen of mist tenzij  

afgeschermd.

• Maximaal houtvochtgehalte 18%.

• Ondergrond moet 3° C boven het dauwpunt 

zijn.

• Bij beglazing kunststofblokjes toepassen. 

(geen neopreen).

Verwerkingstijd: 

• 10 minuten bij 20° C. Na gebruik sluiten. 

Gebruiksaanwijzing:

• Gebruik een doseerpistool. 

• Zoom grondig reinigen en gronden volgens 

het verfsysteem.

• Aanbrengen door het product in de droge

 en vetvrije sponning te spuiten. 

• DROOG afmessen met een flexibel 

 plamuurmes of speciaal afmesrubber. 

• Goed aanbranden en vervolgens volzetten.

• Binnen 2 weken afwerken met een verf- 

systeem naar keuze. 

• Verwerking volgens de richtlijnen in de  

werkvoorschriften.

Opslag, vervoer en houdbaarheid:

• Droog opslaan tussen 5° C en 25° C.

• Houdbaarheid 9 maanden na productie- 

datum.

• Vrij te vervoeren.

Veiligheidsinformatie:

• Raadpleeg de veiligheidsbladen. 

• Geen speciale veiligheidsmaatregelen  

noodzakelijk.

Milieu informatie: 

• Raadpleeg de veiligheidsbladen. 

• Buiten bereik van kinderen en dieren  

bewaren. 

• Lege en gereinigde kokers kunnen op

 normale wijze worden afgevoerd. 

Volume 300 ml

Technische eigenschappen 20° C/60% RV

Verwerkingstemperatuur 5° C tot 30° C

Temperatuur bestendigheid -40° C tot 120°C

Dichtheid 1,3 g/ml

Huidvorming 25/30 min

Hardheid (DIN 53505) ca. 45 Shore-A

Doorharding 1 dag: 3 mm, 4 dagen: 6 mm

Uitzakken (ISO 7390) nihil

Krimp (ISO 510563) < 3%

Zie de Renovaid werkwijzen voor toepassingsmogelijkheden en applicatie methodieken.

Voor verdere informatie: 

Spuiweg 22-L, 5145 NE, Waalwijk. 

Tel.: 0162-764188, fax: 0162-764210

info@renovaid.nl, www.renovaid.nl
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