TUTORIAL

Hoe tegels repareren?
EIGENSCHAPP
EN
onderwater

snel
klaar in 10 '

makkelijk te
gebruiken

chemische

schoon

bestendigheid

•

Het te repareren gebied reinigen en schuren.

•

De te repareren tegel reinigen.

•

Product voorbereiden:

•

•

De spuit openen en de componenten
waterpas leggen.

•

Het buisje plaatsen en vastzetten.

Het product aanbrengen op het te repareren
gebied.
•

Het is aanbevolen om het product over het
gehele gebied aan te brengen.

•

De tegel plaatsen en druk uitoefenen totdat de
kleefstof overloopt.

•

Wacht 10 minuten.

KNEEPJES
•

•
•
•

Cement in slechte staat zal de
reparatie erg duur maken. Al
het vuil verwijderen.
Werktijd: 3-5 minuten.
Uithardingstijd: 10 minuten.
Als u meerdere stukken wilt
repareren, plant u de reparatie
zo in dat u het allemaal in één
keer kunt doen.

TUTORIAL

Hoe een scheur in een zandfilter
repareren?
EIGENSCHAPP
EN
onderwater

einfach zu
bedienen

elastiek

chemische

taai

Beständigkeit

tot 2000 kg

•

Het te repareren gebied reinigen en schuren
(indien mogelijk).

•

Lees de instructies.

•

Met de vingers de twee componenten mengen
met het additief (30 seconden).

•

•

•

De verpakking openen en het product met de
spatel aanbrengen op het te repareren gebied.

•

Het product uitstrijken volgens de gewenste
dikte.

•

Vijf minuten wachten.

•

KNEEPJES

Voor het schuren of schilderen 24 uur wachten.

•

•

•
•
•

De stopverf wordt in de
verpakking voorbereid door de
verzegeling te verbreken en ze
binnenin te mengen.
Maak een voeg
om de
verzegeling
gemakkelijk
te
verbreken.
Als u elasticiteit wilt, breng dan
een dunne laag aan, en een
dikke laag voor extra sterkte.
Een dikte van 5 mm wordt
aanbevolen.
Dit
is
een
ingewikkelde
reparatie, het is aan te raden
om contact op te nemen met
een specialist.
Werktijd: 3 minuten.
Uithardingstijd: 22 Minuten.
Het product heeft een
oppervlakterendement van
15x15 cm.

Pakket beschrijving

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

Component A
Component B
Toevoeging
Accessoires

TUTORIAL

Hoe een scheur in een tank
repareren?
PROPIEDADES
EIGENSCHAPP
EN
onderwater

einfach zu
bedienen

elastiek

chemische

taai

Beständigkeit

tot 2000 kg

•

Het te repareren gebied schuren (vooral als
deze gecoat is).

•

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung.

•

Met de vingers de twee componenten mengen
met het additief (30 seconden).

KNEEPJES
•

•

•

De verpakking openen en het product met de
spatel aanbrengen op het te repareren gebied.

•

Het product uitstrijken volgens de gewenste
dikte.

•

Vijf minuten wachten.

•

Bereid vervolgens een glasvezeldoek voor en
bevochtig het met SUPER40.

•

Twee uur wachten vooraleer u de tank gebruikt.

•

Warten Sie zwei Stunden, bevor Sie das Becken
in Betrieb nehmen.

•

Voor het schuren of schilderen 24 uur wachten.

•

•

•
•
•

•

•

De stopverf wordt in de
verpakking voorbereid door de
verzegeling te verbreken en ze
binnenin te mengen.
Maak een voeg
om de
verzegeling
gemakkelijk
te
verbreken.
Als u elasticiteit wilt, breng dan
een dunne laag aan, en een
dikke laag voor extra sterkte.
Een dikte van 5 mm wordt
aanbevolen.
Dit
is
een
ingewikkelde
reparatie, het is aan te raden
om contact op te nemen met
een specialist.
Werktijd: 4 minuten.
Uithardingstijd: 22 Minuten.
Het product heeft een
oppervlakterendement van
15x15 cm.
De vezels aanbrengen onder
water is eenvoudig, maar het is
handiger om de spatel te
gebruiken.
Om de glasvezel te
bevochtigen, gebruikt u twee
keer zoveel hars als het
gewicht per m2

Pakket beschrijving

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

Component A
Component B
Toevoeging
Accessoires

TUTORIAL

Hoe de pvc-voering repareren?
PROPIEDADES
EIGENSCHAPP
EN
onderwater

snel
klaar in 10 '

makkelijk te
gebruiken

chemische

schoon

bestendigheid

•

Het te repareren gebied reinigen en schuren.

•

Bereid de voering voor.

•

Product voorbereiden:

•

•

De spuit openen en de componenten
waterpas leggen.

•

Het buisje plaatsen en vastzetten.

De voeringpleister plaatsen.
•

Het is aanbevolen om het product
zigzaggend aan te brengen. Het belangrijkste
is om de rand van de pleister goed te
bedekken.

•

De kleefstof met een spatel uitstrijken.

•

De voeringpleister plaatsen.

•

10 minuten wachten.

KNEEPJES
•

•
•
•

•

Knip de voeringpleister af met
afgeronde randen: op deze
manier krijg je een meer
duurzame reparatie.
Werktijd: 3-5 minuten.
Uithardingstijd: 10 Minuten.
Als u de reparatie op een
verticale wand doet, brengt u
SUPER40 aan op de voering en
strijkt u deze uit.
Als u een permanente reparatie
wilt, breng dan een zeer dun
SUPER40-lijntje aan over de
rand van de pleister. Ga er
vervolgens met de spatel over
om een dunne laag te creëren
die het afbladderen voorkomt.

TUTORIAL

Hoe een gaatje in een
pijpleiding repareren?
PROPIEDADES
EIGENSCHAPP
EN
onderwater

einfach zu
bedienen

elastiek

chemische

taai

Beständigkeit

tot 2000 kg

KNEEPJES
•

•

Het te repareren gebied reinigen en schuren
(indien mogelijk).

•

Lees de instructies.

•

•

Met de vingers de twee componenten mengen
met het additief (30 seconden).

•

•

De verpakking openen en het product met de
spatel aanbrengen op het te repareren gebied.

•

Het product uitstrijken volgens de gewenste
dikte.

•

Vijf minuten wachten.

•

Voor het schuren of schilderen 24 uur wachten.

•

•
•
•

De stopverf wordt in de
verpakking voorbereid door de
verzegeling te verbreken en ze
binnenin te mengen.
Maak een voeg
om de
verzegeling
gemakkelijk
te
verbreken.
Als u elasticiteit wilt, breng dan
een dunne laag aan, en een
dikke laag voor extra sterkte.
Een dikte van 5 mm wordt
aanbevolen.
Dit
is
een
ingewikkelde
reparatie, het is aan te raden
om contact op te nemen met
een specialist.
Werktijd: 4 minuten.
Uithardingstijd: 22 Minuten.
Het product heeft een
oppervlakterendement van
15x15 cm.

Pakket beschrijving

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

Component A
Component B
Toevoeging
Accessoires

TUTORIAL

Hoe een ladder repareren?
PROPIEDADES
PROPIEDADES
EIGENSCHAPP
EN
onderwater

snel
klaar in 10 '

makkelijk te
gebruiken

chemische

schoon

bestendigheid

•

Het te repareren gebied reinigen en schuren
(indien mogelijk).

•

Product voorbereiden:

•

•

De spuit openen en de componenten
waterpas leggen.

•

Het buisje plaatsen en vastzetten.

De voeringpleister plaatsen.
•

•

De kleefstof met een spatel uitstrijken.

10 minuten wachten.

KNEEPJES
•
•
•

Werktijd: 3-5 minuten.
Uithardingstijd: 10 Minuten.
Als u een permanente reparatie
wilt, breng dan een zeer dun
SUPER40-lijntje aan over de
rand van de pleister. Ga er
vervolgens met de spatel over
om een dunne laag te creëren
die het afbladderen voorkomt.

TUTORIAL

Hoe houten planken van de
vloer repareren?
PROPIEDADES
PROPIEDADES
EIGENSCHAPP
EN
onderwater

snel
klaar in 10 '

makkelijk te
gebruiken

chemische

schoon

•

Het te repareren gebied reinigen en schuren
(indien mogelijk).

•

Product voorbereiden:

•

•

De spuit openen en de componenten
waterpas leggen.

•

Het buisje plaatsen en vastzetten.

De voeringpleister plaatsen.
•

•

De kleefstof met een spatel uitstrijken.

10 minuten wachten.

KNEEPJES

bestendigheid

•
•
•

Werktijd: 3-5 minuten.
Uithardingstijd: 10 Minuten.
Als u een permanente reparatie
wilt, breng dan een zeer dun
SUPER40-lijntje aan over de
rand van de pleister. Ga er
vervolgens met de spatel over
om een dunne laag te creëren
die het afbladderen voorkomt.

