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De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 

: :  V-SURE GTS 

Beschrijving: 
Is een 2 componenten, voorversneld transparant polyester giethars met een zéér goede 
UV-bestendigheid. 
Verkrijgbaar in 0,5 kg en 1 kg verpakkingen. 

Toepassing: 
Voor het ingieten in een glasheldere polyester. 
B.v. voor het ingieten van broze voorwerpen, trouwboeketten, foto’s, schelpen, enz.

kleurloos 
600-800 mPa’s ca. 
1,12 gr/cm³
6 maanden in gesloten verpakking 
vloeibaar

Gegevens bij levering: 
Kleur  
Viscositeit 
Soortelijk gewicht 
Houdbaarheid  
Consistentie 

Technische gegevens: 
Verbruik 
Shore  

afhankelijk van toepassing 
D 50 

Verwerking: 
Vermeng het hars met 1-3% Mekp harder (afhankelijk van het volume dat moet worden opgegoten) 
en giet het hars luchtbellenvrij in de vorm.  Potlife: 30 min. bij 20°C. Maak steeds kleine hoeveelheden 
aan in verhouding tot de potlife.   Bij het opgieten van grote volumes hars max. 0,5-1% harder 
toevoegen.  
Tip: als lossingsmiddel kan onze Trennspray gebruikt worden en als polijstpasta de Polyglanz.   
Let op: geen metalen voorwerpen ingieten, daar dit een reactie met het hars kan geven. 
Nota : alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor. 

Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.  Vermijd langdurig contact met de huid.  
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: Reiniger M of aceton en voor de handen: handreiniger Slig 
(zeep Stockhausen). 
Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden. 
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