
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R3 1403 NL 

 

Technisch  merkblad- Productinformatie 

Product: GLASMAT 

Ons technisch advies voor het gebruik in schriftelijke of mondelinge vorm of door beproevingen geschiedt overeenkomstig ons weten, maar geldt als alleen als onverbindende 
verwijzing ook met betrekking op eventuele beschermende rechten van derden en stelt u niet vrij van uw eigen beproeving van de door ons geleverde producten op de 
geschiktheid voor de bepaalde  werkwijzen en doelen. Gebruik, toepassing en verwerking van de producten geschieden buiten ons vermogen tot controle en liggen van daar 
exclusief in uw eigen gebied van verantwoordelijkheid. Airo garandeert, dat de producten met de bijhorende specificaties overeenkomen. Wij overnemen geen verantwoordelijkheid 
bij schade of ongevallen, die in verband met het gebruik van de producten kunnen ontstaan. Onze verantwoordelijkheid is beperkt op de vervanging of vergoeding van producten, 
die niet aan de vermelde specificaties voldoen.  

 

 Eigenschappen: 

Glasmat, in verbinding met harsen van hoge reactiviteit voor de reparatie van 

autocarrosseriën of beschadigde plekken aan glasvezelversterkte kunststofdelen. Er laten 

zich ook kleine glasvezelversterkte kunststofdelen uit glasvlies en hars met hoge 

reactiviteit vervaardigen.  

 

Bereik van gebruik: 

Universele type mat voor de vervaardiging van glasvezelversterkte kunststof, geschikt 

voor: 
 

 - manueel lamineren zoals ook voor continue bewerkingsmethodes 

 - een uitharding bij verhoogde temperatuur is ook mogelijk 

 - reparatie van glasvezelversterkte kunststofdelen, voertuig- en bootreparatie 

 

Handleiding: 

Ondergrond goed reinigen en opruwen. Glasfilamentgeweefsel op passende maat 

knippen. Benodigde hoeveelheid hars voorbereiden. Randen van de te reparerende plek 

voorverven, glasgeweefsel doordrenken en opleggen. Met een kwast licht op de 

ondergrond aandrukken. 

Fysische data: 

Gramsgewicht:  225 g/m
2
 (+/- 5%) 300 g/m

2
 (+/- 5%) 450 g/m

2
 (+/- 5%) 

Afmetingen:   1/2m
2
, 1m

2
  1/2m

2
, 1m

2
  1/2m

2
, 1m

2
 

Dikte:                 0,2 mm  0,2 mm  0,25 mm 

Spindraad-fijnheid:  12,5 tex  25 tex   25 tex 

Draadlengte:   -   50 mm   50 mm 

Gehalte van organische  

stoffen:   4,2 %   4,2 %   3,3 % 

Vochtigheid:   0,1 %   0,1 %   0,1 % 

Oplosbaarheid van het bindmiddel 

in styreen:   20 s   20 s   20 s 

 

Opslagstabiliteit: 

Geen beperking bij correcte opslag. 
 


