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ZUSEX Snelcompound 

ZEER SNELLE REPARATIEPASTA VOOR  

BINNEN EN BUITEN 

Een oplosmiddelvrije zeer sneldrogende reparatiepasta voor kleinere herstelwerkzaam-Een oplosmiddelvrije zeer sneldrogende reparatiepasta voor kleinere herstelwerkzaam-Een oplosmiddelvrije zeer sneldrogende reparatiepasta voor kleinere herstelwerkzaam-Een oplosmiddelvrije zeer sneldrogende reparatiepasta voor kleinere herstelwerkzaam-

heden op basis van twee componenten epoxyhars.heden op basis van twee componenten epoxyhars.heden op basis van twee componenten epoxyhars.heden op basis van twee componenten epoxyhars.    

 

Zusex Snelcompound is een gemakkelijk en soepel te verwerken bijwerk- en reparatiepasta 

voor het afdichten van spijker- en schroefgaten en het repareren van kleine schades aan 

hout, beton en staal. Tevens kan het gebruikt worden voor het egaliseren van kleine  

oneffenheden in reeds uitgevoerde reparaties. De pasta is droog in 15 minuten en binnen 30 

minuten overschilderbaar. Geschikt voor alle typen reparaties van minimaal 2-3 mm tot 

maximaal 10-12 mm. Toepasbaar op deuren, ramen, trappen, (gevel) aftimmeringen en 

plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en triplex. Ook zeer goed bruikbaar als  

reparatiemiddel voor meubels, het opnieuw monteren van scharnieren en raam- en  

deurbeslag. 

VOORBEHANDELING 

Vooraf aan elke reparatie dient ervoor gezorgd te worden dat er 

geen vocht langs zijwegen in het hout kan dringen. Openstaan-

de verbindingen moeten worden afgedicht, de kitzomen van de 

beglazing moeten in goede staat worden gebracht en alle kopse 

kanten van het hout dienen te worden afgedicht enz. 

 

SYSTEEM 

1. Vooraf alle bouwtechnische gebreken aanpakken 
2. Reparaties uitfrezen / reinigen 
3. Vol vullen 
4. Schuren 
5. Gronden 

 

VERPAKKINGEN EN KLEUREN 

Zusex Snelcompound is verkrijgbaar in kokers als een set van  

300 ml.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENMERKEN 

• Voldoet aan COT norm KO 04.20Voldoet aan COT norm KO 04.20Voldoet aan COT norm KO 04.20Voldoet aan COT norm KO 04.20    

• Voldoet aan SKHVoldoet aan SKHVoldoet aan SKHVoldoet aan SKH----Publicatie 93Publicatie 93Publicatie 93Publicatie 93----03030303    

• Eén kwaliteit voor zomer en winter 

• Geen primer nodig 

• Uitstekende verwerkbaarheid 

• Na 10 tot 15 minuten schuurbaar 

• Universeel overschilderbaar binnen 30 min. 

• Mengverhouding 1:1 

• Vochtongevoelig 

• Blijvend elastisch 

• Voor kleine herstelwerkzaamheden 
 

 

 

 

 

 

 



BasisBasisBasisBasis    : oplosmiddelvrije epoxyhars  

KleurKleurKleurKleur    : in gemengde vorm lichtgroen 

Dichtheid 20°CDichtheid 20°CDichtheid 20°CDichtheid 20°C : 1,30 kg/dm³  

LaagdikteLaagdikteLaagdikteLaagdikte    : n.v.t.  

DroogtijdDroogtijdDroogtijdDroogtijd    : bij 20°C en een RV. van 65%  
droog na ca. 10-15 minuten 

OverschilderbaarOverschilderbaarOverschilderbaarOverschilderbaar : na ca. 30 minuten 

GlansGlansGlansGlans : n.v.t.  

VastestofgehalteVastestofgehalteVastestofgehalteVastestofgehalte : 100 vol%  

Theor. rendementTheor. rendementTheor. rendementTheor. rendement    : n.v.t. 

HoudbaarheidHoudbaarheidHoudbaarheidHoudbaarheid : in gesloten originele verpakking en bij 
vorstvrije opslag tenminste 12 maanden 

EIGENSCHAPPEN 

Verwerkingstemp.Verwerkingstemp.Verwerkingstemp.Verwerkingstemp. : niet verwerken beneden 5°C en 
boven een RV van 85°C 

ReinigingsverdunningReinigingsverdunningReinigingsverdunningReinigingsverdunning    : Nelfasol Verdunner EP 

MengverhoudingMengverhoudingMengverhoudingMengverhouding    : 1 volumedeel stamcomponent 
1 volumedeel verharder 

Potlife (20°C)Potlife (20°C)Potlife (20°C)Potlife (20°C) : ca. 8-10 minuten voor 25 gram 
compound 

Verdunning : niet verdunnen 

PlamuurmesPlamuurmesPlamuurmesPlamuurmes    

VERWERKING 

ZUSEX is een product van NELF LAKFABRIEKEN BV.  
Het veiligheidsinformatieblad 0812 is op aanvraag beschikbaar 
of te downloaden van www.zusex.nl 
 
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf 
Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te 
brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het 
verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van 
alle voorgaande versies te vervallen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende 
ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder 
ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het 
product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op 
geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.  

 
Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS, Ferwert.  
Tel. +31(0)518 418 000, Fax. +31(0)518 418 001,  
www.zusex.nl, info@nelfpaints.com 

ALGEMENE INFORMATIE 

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril 

VOORZORGSMAATREGELEN 

Meng 1 deel stamcomponent en 1 deel verharder 
(mengverhouding 1:1) op een gladde en harde ondergrond of 
een kunststof mengplateau. Meng deze massa met een  
plamuurmes of kunststof spatels tot een egale lichtgroene 
kleur. Meng niet langer dan strikt noodzakelijk en maak niet 
meer Zusex Snelcompound aan dan u binnen 8-10 minuten 
kunt verwerken. Breng de Zusex Snelcompound ruim/bol aan 
om de reparatie te vullen. Voorkom luchtinsluitingen onder de 
reparatie. Overtollig materiaal direct verwijderen. Na  
doorharding is de reparatie simpel in model te schuren. Na het 
schuren een grondlaag aanbrengen. 

VERWERKINGSMETHODEN 

Aanbevolen ondergrondvoorbehandelingAanbevolen ondergrondvoorbehandelingAanbevolen ondergrondvoorbehandelingAanbevolen ondergrondvoorbehandeling 
     
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te 

zijn. 

 

Het te behandelen oppervlak moet droog, schoon en vetvrij 
zijn. Loszittende delen, oude verflagen enz. verwijderen. Te 
zacht, verweerd en/of aangetast hout met een bolkopfrees of 
een scherpe beitel verwijderen tot op het gezonde hout. Steen 
en/of Beton ontdoen van ongerechtigheden met bijvoorbeeld 
perslucht of (mechanisch) borstelen. Metaal ontdoen van ge-
oxideerde lagen en goed ontvetten met bijvoorbeeld Thinner. 
De ondergrond waarop of waarin de Zusex Snelcompound zal 
worden aangebracht, dient luchtdroog (vochtgehalte 15 tot 
20% of lager) te zijn.  

ONDERGRONDVOORBEHANDELING 
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