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OMSCHRIJVING 

Liquid Plug is een snel uithardende, gemakkelijk te gebruiken 2-componenten polyurethaan voor 
vele soorten montagewerkzaamheden. Het product hecht op vele ondergronden zoals 
bijvoorbeeld gipsplaten, beton, (natuur)steen, kalkzandsteen, keramiek, marmer, hout en 
isolatieplaten. Bij holle wanden en/of stenen functioneert Liquid Plug het best met de 
universele zeefhulzen (Art. Nr. 502395). 

ARTIKELNUMMER    502423 (Off-White)     
VERPAKKING      Duopatroon 50 ML   
VERPAKKINGSEENHEID   Per doos (24 Stuks)   

PRODUCT INFORMATIE 
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 Spleetvullende eigenschappen 
 Uitstekende vloeibare plug 
 Goed standvermogen 
 Zeer geschikt voor holle ruimtes i.c.m. de 

zeefhulzen 
 Snel schuur- en overschilderbaar 
 Perfect in te zetten bij fout geboorde gaten 
 Na uitharding bestand tegen vocht en  

vele soorten oplosmiddelen en chemicaliën 
 VOC-vrij 
 Zet zich vast door de bruisende eigenschap 

 

EIGENSCHAPPEN 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

 BASIS         Polyurethaan 
DICHTHEID    1170 kg/m³ 
DROOGTIJD    5 minuten 
OPEN TIJD    40 seconden 
REK TOT BREUK   20% 
TREKSTERKTE Mpa   35 
SHORE     71 (D) 
TEMPERATUURSBESTENDIGHEID -20°C tot +90°C 
VERWERKINGSTEMPERATUUR +5°C tot +35°C 
OVERSCHILDERBAARHEID  Goed, met de meest voorkomende verven en/of lakken. 

APPLICATIE 
Leg voor aanvang van de applicatie met de Liquid Plug alle benodigdheden klaar. Plaats de nozzle op de 
duopatroon en spuit de eerste 2 centimeter uit, om zo de juiste mengverhouding te verkrijgen. Laat na de 
applicatie de bestaande nozzle op de duopatroon zitten om zo doordroging te voorkomen. Ons advies is 
om bij elke nieuwe applicatie een nieuwe nozzle te plaatsen. Na 5 minuten kunt u de overtollige Liquid Plus 
wegsnijden. De schroef kan na het wegsnijden (wanneer nodig) van het overtollige product direct in de 
Liquid Plug geschroefd worden. Voorboren kan belangrijk zijn, maar dit is afhankelijk van de applicatie. Tip: 
voor extra expansie kunt u de ondergrond licht bevochtigen. 
 
BEHANDELING ONDERGROND 
Bepaal eerst de exacte positie en diameter van het te boren gat. Telkens (na het boren) loszittende delen 
verwijderen en stofvrij maken. Bij gebruik in holle ruimtes adviseren wij u gebruik te maken van de 
zeefhulzen (Art. Nr. 502395). Snijd de zeefhulzen af op gelijke hoogte met uw ondergrond. Met het 
aanhechtende dopje kunt u het midden van uw schroefgat bepalen. 
 
SOORTEN ONDERGRONDEN 
Nagenoeg alle ondergronden. 
 
REINIGING HANDEN 
Power & Care Soap. 
 
HOUDBAARHEID 
Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats,  
tussen +15°C en +25°C. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 


