
WOODCAP 
RAPIDOX

Productomschrijving 
Een supersnel doorhardende oplosmiddelvrije 2-component-
en epoxy-plamuur, voor het uitvlakken en/of repareren van 
kleine beschadigingen e.d, snelle reparaties en renovaties en 
vullend verlijmen van onderdelen.Een set bestaat uit 
component A en component B.

Eigenschappen 
• Oplosmiddelvrij
• Krimpvrij
• Bestand tegen water, oliën, vetten en diverse chemicaliën
• Mengbaar 1 : 1
• Gemakkelijk verwerkbaar en glad af te messen
•• Schuurbaar na 30 minuten
• Uitstekende hechting op diverse ondergronden
• Goed overschilderbaar na ca. 30 min

Toepassing 
Aanbrengen met plamuurmes. In systeem een minimale droogtijd van 30 minuten tussen de lagen; als
oppervlaktevoorbehandeling altijd schuren. Overtollig materiaal direct verwijderen. Voor applicatie van 
een verfsysteem eerst schuren.

InstructiesInstructies
• Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
• Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.
• Doseer gelijke hoeveelheden van de componenten A en B met behulp van het doseerapparaat.
• Meng beide componenten tot een egale kleur wordt verkregen.
• Het product mag niet verdund worden.
•• Na gebruik gereedschap reinigen met kwastverdunning EP/Spuitverdunning EP. Uitgehard materiaal   
  mechanisch verwijderen.
• Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw dealer of Kohlerwoodcap 

Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om een test te verrichten voordat het product 
wordt gebruikt.

Technische gegevens
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Samenstelling:         Component A op basis van gemodificeerde epoxyhars 
            Component B mengsel van amines 
Verpakking:          Kunststof koker component A : 150 ml
            Kunststof koker component B : 150 ml
Vaste stof:          100%
Vlampunt:          100 °C
Dichtheid gemengd product:Dichtheid gemengd product:     1,3 g/cm³
Mengverhouding         1:1
Uiterlijk (gemengd)        Component A : crème/ wit
            Component B : beige
verwerkingstijd:         Gemengd product bij 20 °C ca. 7 - 8 minuten
Uitharding:          Ca. 30 minuten
Verwerkingstemperatuur:      Niet < 5 °C of > 30 °C verwerken
Houdbaarheid:Houdbaarheid:         In gesloten originele verpakking op een koele en droge  
            plaats tot maximaal 9 maanden.
Voorzorgsmaatregelen:            Tijdens gebruik ventileren. Vermijd huidcontact door   
            gebruik te maken van de geëigende beschermingsmid  
            delen, zoals handschoenen, veiligheidsbril en schoeisel.


