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OMSCHRIJVING 
No-Crack Premium is een zeer hoogwaardige acrylaatkit die zeer goed overschilderbaar is met 
vele verfsoorten. Het product heeft een zeer hoog vastestof gehalte, waardoor na uitharding 
nagenoeg geen krimp plaatsvindt en craquelé en/of verkleuring van de verf tot een minimum 
wordt beperkt.  
 
No-Crack Premium kent ondanks zijn hoge vastestof gehalte een rek tot breuk van maar liefst 
220%. De combinatie van deze 2 eigenschappen maakt het mogelijk dat de No-Crack Premium 
ook inzetbaar is bij materialen met verschillende uitzettingscoëfficiënten. U kunt hierbij 
bijvoorbeeld denken aan de afdichting van naden tussen een wand en een trap, of tussen een 
kozijn en een wand. 

ARTIKELNUMMER    102064 (Wit)    
VERPAKKING      Kitkoker 290 ML   
VERPAKKINGSEENHEID   Per doos (24 Stuks)   

PRODUCT INFORMATIE 
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 Verwerkt zeer prettig 
 Rek tot breuk van 220% 
 Overschilderbaar met vele watergedragen en  

synthetische verven 
 Nat-in-nat overschilderbaar met watergedragen  

systemen 
 Zeer hoog vastestof gehalte 
 Beperkt de kans op craquelé en verkleuring van  

de verflaag tot een minimum 

 

EIGENSCHAPPEN 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

 BASIS         Acrylaatdispersie  
DICHTHEID    1700 kg/m³ 
DOORHARDING IN 24 UUR    0,8 mm 
PERCENTAGE VASTESTOF  91% 
 OPLOSMIDDELEN      Geen 
 HUIDVORMING        Ca. 10 min 
KRIMP     Nihil 
 REK TOT BREUK      220% 
 HARDHEID SHORE A   43° 
 TREKSTERKTE MPa   0,75 N/mm² 
TEMPERATUUR BESTENDIGHEID   -20°C tot +75°C 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

APPLICATIE 
Rechtstreeks vanuit de koker aanbrengen in de gewenste voeg. Na applicatie het product strak afwerken 
met water. 
 
OVERSCHILDERBAAR 
Uitstekend (vooraf testen). Goed nat-in-nat overschilderbaar met watergedragen systemen. Met alle 
overige systemen pas overschilderen na volledige doorharding. 
 
BEHANDELING ONDERGROND 
De ondergrond dient schoon, droog en vet- en stofvrij te zijn. Loszittende delen verwijderen. 
 
AFWERKING 
Binnen 10 minuten na applicatie afwerken met Water. 
 
REINIGING MATERIALEN 
UniSolve Spray. 
 
REINIGING HANDEN 
Power & Care Soap. 
 
HOUDBAARHEID 
Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  
tussen +5°C en +25°C.  


