
 
Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze 
ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is  samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor 
onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. 
Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze 
documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen.  
Op al onze verkopen en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van  toepassing.  
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TECHNISCH DATABLAD 

 

  Calstar Blue Angel  
   Vederlichte renovatiepasta 

 
 

 Kant & klaar        

 Laagdiktes tot 30mm 

 Lichtgewicht, dus makkelijk te verwerken 

 Groot vullend vermogen 

 Overschilderbaar 

 
Producteigenschappen: 
Calstar Blue Angel is een vederlicht, kant en klare renovatiepasta. Zeer geschikt voor het afwerken,  
herstellen en opvullen van gaten, barsten en naden. Met de Calstar Blue Angel kan de beschadiging in 
1 keer opgevuld worden. Het product is makkelijk verwerkbaar, droogt snel en heeft een groot vullend vermogen. 
 
Ondergrondvoorbereiding: 
De ondergronden dienen schoon, stabiel, droog, draagkrachtig en vetvrij te zijn. Loszittende verfdelen 
verwijderen.  

 
Verwerking:  
Voor het gebruik de Blue Angel goed doormessen voor een prettige verwerking. Druk de Blue Angel met een 
plamuurmes in de te vullen gaten, barsten of naden. Bij buitengebruik dient het oppervlak minimaal twee keer 
overgeschilderd te worden. Geschikt voor verschillende ondergronden, zoals gipsplaten, stucwerk, 
kalkzandsteen, hout en beton. 
 
Afwerking:  
Na 2-3 uur kan er met waterverf overschilderd worden en na 24 uur met een verf op oliebasis. 
 
Veiligheidsgegevens: Het product is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. 
Draag tijdens gebruik beschermende kleding. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en 
eventueel een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden. 
 
Milieugegevens:  
Dit product bevat geen milieubelastende stoffen. Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren. 
 

Houdbaarheid: 
In gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats minstens 12 maanden. 

 
Technische gegevens: 
Verwerkingstijd:   30 minuten tot 3 uur 
Verwerkingstemp:   Van +5°C tot +30°C (ondergrond- en omgevingstemperatuur) 

       Droogtijd:   30 minuten tot 3 uur afhankelijk  van de laagdikte   
 
       Artikelgegevens: 
       Omschrijving:  Calstar Blue Angel 
       Verpakking:  1L, 5L,10L en 17L emmer  
       Soortelijk gewicht:   Ca. 0,43 kg/liter 
       Kleur:   Wit 
       Ean code:   1L - 8719324839006 /  10L - 8719324839020 
    5L - 8719324839013 /  17L - 8719324839037 
  

Datum van uitgifte: Juni 2017 
  

 
 

 Hoog flexibel 

 Krimparm 

 Snelle droging 

 Binnen en buiten 

 Makkelijk te schuren 

 

 


