
 
GVK Coating set compleet  
art. nr. 337597  

 
Inhoud:  
1 kg. Vinylester hars 
20 gr. Verharder (MEKP 2- 

 Butanone peroxide) 
1 st. Mengbeker (parafine papier) 
1 st. Roerstaafje 
1 st. Kwast 
1 paar Handschoenen Latex / neopreen 
1 st. Glasvezelmat in plastic zak 
1 st. Poetsdoek 
 
Opslag instructies: 
De hars is een ontvlambaar product (RID / ADR klasse 3, nr 1866, vlampunt 32 ° C),  
De verharder temperatuur onstabiel (RID / ADR klasse 5.2, nr 3105) 
Plaatsen in een goed geventileerde ruimte onder 25°C 
Let op de uiterste verwerking datum van het product!  
8 maanden na verpakking datum (op de bijlage in de emmer) 
 
Gebruiksaanwijzing:  
1e  het te coaten oppervlak moet schoon, vetvrij en droog zijn. 

Om het oppervlak droog en vetvrij te maken kan met een in aceton gedrenkte 
poetsdoek gebruiken. 
Gebruik PBM! 

 
2e  Vul de mengbeker met de benodigde hoeveelheid hars, voeg hier de benodigde 

verharder aan toe. Meng dit met het roerstaafje tot een gelijkmatig verdeelde 
substantie. 

 
3e  Verwerk de coating gedurende 25 tot 30 minuten, zolang als deze nog vloeibaar
 is. Bij grote oppervlakte maak meerder keren coating aan! 

 
4e  Indien bij oppervlakte reparaties kan er glasvezelmat worden aangebracht. 

Drenkt deze goed in de coating (aanbrengen met kwast) geheel wordt dan 
transparant. 

 
5e  Het reinigen van gereedschap of het verwijderen van nog niet uitgeharde 

coating kan met in aceton gedrenkte poetsdoek. Uitgeharde coating is alleen 
mechanisch te verwijderen. 

 

 
Mengverhouding voor een verwerkingstijd van 25 tot 30 minuten 
 
Verwerkingstemperatuur / Verhouding verharder / hars : 
Bij 10-15°C ±2% verharder (20 gr. Verharder voor 1 Kg Hars) 
Bij 15-25°C ±1,5% verharder (15 gr. Verharder voor 1 Kg Hars) 
Bij 25-30°C ±1% verharder (10 gr. Verharder voor 1 Kg Hars) 
 
In noodgeval: 
 
Hars of verharder in de ogen:  
Met veel water spoelen (minimaal 15 minuten). Neem contact op met de huisarts 

 
Hars of verharder op de huid:  
Met koud water en zeep wassen 
 
Inname van hars of verharder: 
Veel water drinken. Neem contact op met de huisarts voor maagspoeling 
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