PRODUCT INFORMATIE BLAD

JointFiller Vario H

Waterwerend voegproduct op gipsbasis

JointFiller Vario H is een multifunctioneel, hoogwaardig, extra
sterk, hydrofoob voegproduct in poedervorm, op basis van gips en
toeslagstoffen en voldoet aan NBN EN 13963:2014.
JointFiller Vario H is aan te maken met water, verhardt door
binding, heeft een korte afbindtijd (40 à 55 minuten) en een
beperkte krimp.

Beschrijving
Toepassing en voordelen

JointFiller Vario H wordt universeel toegepast in de droge afbouw en is geschikt:
•
•
•
•

voor het gebruik in natte en vochtige ruimtes;
voor het vullen van voegen tussen Gyproc® WR en Glasroc® H platen, in combinatie
met een glasvezel voegband H50;
voor het vullen van de schroefkoppen;
voor het herstellen van beschadigingen.

Vorm

Poeder

Kleur

wit

Herkomst

Saint-Gobain Rigips - Scholven (D)

Technische data
Normering
4B type voegproduct voor gipsplaten
Type

NBN EN 13963:2014
Voegproduct zonder voegband, zetting

Reactie bij brand

NBN EN 13963:2014

A1

Verpakking en be
bew
waring
Verpakking

Inhoud

Type pallet

Stapeling

papieren zak

5 kg

Euro Pallet

216

Verpakking en stapeling
Bewaartijd

Bewaartijd [maanden]
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Bewaarcondities
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JointFiller Vario H

Verpakking en be
bew
waring
in de originele gesloten verpakking, op een
droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum
vermeld op de verpakking.

12

Verw
erwerkingseigenschappen
erkingseigenschappen
Mengverhouding

2.3 liter water/zak 5 kg

Verbruik

+/- 300 g/m² afhankelijk van de toepassing

Verharding

door binding

Verwerkingstijd

40 tot 55 minuten

Droogtijd (wachttijd)

+/- 1 uur

Verwerkingstemperatuur

Voegproduct: > 7°C
Ondergrond: 5°C - 30°C

Bijkomende informatie
Voorzorgmaatregelen

Lees aandachtig de technische informatie in onze systeembrochures, alsook de
instructies op de verpakking.
De blootgestelde kern van de plaat (GBC boord) dient te worden voorbehandeld
vooraleer JointFiller Vario H wordt aangebracht, teneinde de absorptie te verminderen
en de hechting te verbeteren.

Verwerking

Strooi het poeder gelijkmatig in de benodigde hoeveelheid water (verhouding 5 kg
poeder op 2,3 l water) en meng met een troffel of mixer tot een pasta bekomen wordt.
Laat enkele minuten rusten en meng nogmaals door tot een klontervrije pasta. De
aangemaakte pasta verwerken binnen de 40 à 55 minuten.

Aandachtspunten

Meng JointFiller Vario H niet met bindmiddelen of andere producten.
Breng JointFiller Vario H niet aan op ProMix Premium, JointFinisher Premium of
geverfde oppervlakken.
Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Raadpleeg onze
technische dienst.

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®.
Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.
Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.
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