
 

IDROSTUCCO RS/30  
WATERGEDRAGEN BINDMIDDEL

Sneldrogend  watergedragen  bindmiddel,  te  mengen  met  fijn 
schuurstof  voor  het  vullen van gaten en spleten in  houten vloeren. 
Idrostucco RS/30 krimpt niet en is geurloos. Is makkelijk te schuren en 
heeft een zeer laag VOS-gehalte, volledig NMP-vrij.

Er  kan  over  behandeld  worden  met  watergedragen  en 
solventgedragen systemen.

Technische gegevens

Chemisch-fysische kenmerken (20ºC-60% R.L.)
uitzicht dicht wit vloeibaar specifiek gewicht 1,00 g/cm3

viscositeit 8000-9000 mPa.s

Mengverhouding en tijd  (20°C-60% R.L.)
mengverhouding  mono-component schuren  40’ - 60’
stofdroog  20’ verdunning Water

Technische kenmerken  
indicatie verbruik 10 m²/lt gebruikstemperatuur  > 10 °C

Bewaren  & Etiket
bewaartermijn onder originele 
gesloten verpakking op 
kamertemperatuur

12 maanden
(vorstgevoelig)

gevarensymbool geen

reinigen gereedschap Meteen na gebruik reinigen met water

beschikbare verpakkingen bidons van 5 en 10 liter

Gebruiksaanwijzingen

− Schuur de houten vloer met een mediumkorrel schuurpapier voor een glad oppervlak,  
vrij van vetten, oliën en wassen. 

− Verzamel schuurstof van het schuren en maak een mengsel klaar met Idrostucco RS/30 
in  de  gepaste  mengverhoudingen  (indicatieve  mengverhouding:  10  delen  van  het 
bindmiddel met 2 of 3 delen schuurstof). Om de vereiste consistentie te bekomen: het 
mengsel moet meer of minder dik zijn  naargelang de grootte van de spleten (fijnere 
spleten => meer bindmiddel).

− Verspreid snel en gelijkmatig het klaargemaakte mengsel over de vloer met een schone 
Inox spatel. Zorg ervoor zo veel mogelijk product als nodig in de spleten te brengen. 
Herhaal de behandeling zo nodig. 

− Ga verder  met schuren (korrel  100-120 schuurpapier)  na de nodige droogtijd (40-60 
min). Controleer zorgvuldig voor het beginnen van verdere behandeling dat alle overtollig 
product verwijderd is en reinig de vloer. 

Nota’s

 Gebruik  het  schuurstof  verzameld  bij  de  schuurwerken  om  dezelfde  houtkleur  te 
bekomen. 

 Om knoesten, gaten of grote spleten te vullen, gebruik het specifieke 2-componenten 
polyester bindmiddel Nodostuc. 

Normen referenties
UNI EN 14342:2008  Houten bevloering –  karakteristieken,  evaluatie  van conformiteit  en 
vlekvorming.
Veiligheidsnormen
ENKEL VOOR PROFESSIONELEN. Respecteer de aanbevelingen vermeld op de etiketten 
en consulteer de veiligheidsfiches voor gebruik.
Afval
Lege verpakkingen en overschotten van producten deponeren conform de geldende wetgeving.

WAARSCHUWING: de informatie vermeld in deze technische fiche is enkel ter advisering en maakt geen aanspraak 
op  onze  verantwoordelijkheid.  Pas  het  gebruik  van  onze  producten  aan  aan  de  omgevingsfactoren  en  de  te 
behandelen materialen.  REV.2  18-07-2013  Deze technische fiche vervangt  alle vorige. 
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