TECHNISCHE FICHE

ONETIME 0544 / 0541 / 0547

Productomschrijving
Onetime is een superlichte, kant & klare renovatiepasta voor het afwerken, herstellen en opvullen van gaten,
barsten en naden.

Productcode
1 Liter : 0544
4 Liter : 0541
19 Liter: 0547

Verpakking
Onetime 1 liter: Karton: 6 potten x 1 l.
Afmetingen: 40 x 27 x 15 cm
Gewicht: 2,940 kg
Pallet: 80 kartons
Onetime 4 liter: Karton: 2 potten x 4l.
Afmetingen: 40 x 20 x 20 cm
Gewicht: 3,560 kg
Pallet: 80 kartons
Onetime 19 liter:
Emmers
Afmetingen: 30 cm diam. x 37 cm h.
Gewicht: 9,500 kg
Pallet: 33 emmers

Houdbaarheid
12 maanden in gesloten verpakking
Op een droge en koele plaats tussen +5°c en +25°c
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Gebruiksaanwijzing
▪ Ondergrond: droog, schoon en stofvrij. Loszittende verfdelen verwijderen.
▪ Op stoffige ondergronden (oude gipsplaten, beton enz..) is het aanbevolen een fixeermiddel
te gebruiken om de ondergrond te verharden.
▪ Diepe openingen vooraf met vulmiddel tot 2 à 3 cm van het oppervlak opvullen.
▪ Product aanbrengen met een spatel, vast aandrukken en gladstrijken.

Verwerking
▪
▪
▪
▪
▪

Verwerkingstemperatuur: tussen +5°c en +32°c
Lagen van 5 tot 30mm geven het beste resultaat.
Binnen en buiten toepasbaar. Bij gebruik buiten, minstens 2x overschilderen.
Reinigen: met water onmiddellijk na gebruik.
Overschilderen: Na +/- 2 uur met waterverf en na +/- 24 uur met olieverf (+20°c / 65% r.v.)

Technische gegevens
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gewicht per liter: 0.423 KG
Kleur: wit
Krimp: 0
Droogtijd: 30 minuten tot 3 uur, afhankelijk van de dikte van de laag en de luchtvochtigheid.
Volledige uitharding na 7 dagen.
Ph-waarde: 9.0 tot 9.5
Flash point: >94°c

Transport
Weg: ADR: vrij

Zee: IMDG: vrij

Lucht: IATA-DGR: vrij

De richtlijnen in deze documentatie zijn op basis van onze ervaring en proeven, en worden te goeder trouw
gegeven. Gezien wij niet de controle hebben over de toepassingsmodaliteiten, kunnen wij niet verantwoordelijk
gesteld worden voor de bekomen resultaten en de mogelijke schade en gevolgen van een verkeerd of niet
aangepast gebruik. Red Devil behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk
bericht.
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