
•  Kant-en-klaar voorstrijkmiddel

•  Tijdwinst door snelle verwerking

•  Onverdund aan te brengen met een (airless) spuit, vachtroller of blokkwast

•  Voor hechting van gips op gladde en niet-/ zwak-zuigende ondergronden

Gyproc SpuitKontaKt

opbrenGSt
ca. 110 m2 per emmer

Zeker



Gyproc SpuitKontakt is een kant-en-klaar voorstrijk-
middel dat zorgt voor een optimale hechting van 
gips op gladde, niet-/ zwak-zuigende ondergronden. 
Gyproc SpuitKontakt is direct uit de emmer, zonder 
verdunning, te gebruiken. Het product is eenvoudig 
aan te brengen met een (airless) spuit, vachtroller  
of blokkwast.

toepaSSinGSGebieden

Gyproc StucGarant garandeert de hechting van 
stucwerk voor een periode van 10 jaar. Hierbij dient 
gebruik te zijn gemaakt van het Gyproc systeem 
(voorstrijken en gipsen). 

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op 
www.gyproc.nl/stucgarant.

Gyproc SpuitKontaKt

100% zeKerheid met Gyproc StucGarant
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Zeker

toepassingsgebied:

ondergrond:

afwerking:

Verwerking:

Gemiddeld verbruik:
Klimatologische omstandigheden:

droogtijd:

reiniging:

airless-verwerking:

Geschikt als hechtbrug tussen gladde, 

De ondergrond moet droog, schoon, stabiel en vrij 

Gips kan aangebracht worden als de voorstrijk 

Gyproc SpuitKontakt voor gebruik doorroeren.  

Ca. 110 m2 per 15 kg
De temperatuur van zowel 

Bij een droge ondergrond en een normale verwer-

Gereedschap en verontreinigde oppervlakken direct 

- Aanbevolen nozzle opening: 0,015”- 0,017” 
- Aanbevolen druk: 30-50 bar

zwak- en niet-zuigende ondergronden (o.a. beton, wandtegels 
en gipskartonplaten) en de aan te brengen gipslaag.

van losse delen en bekistingsolie zijn.

droog is en niet meer kleeft. De tijd tussen het aanbrengen van 
voorstrijk en gips dient zo kort mogelijk te zijn in verband met 
mogelijke stofafzetting.

Het product is direct (onverdund) uit de emmer aan te brengen 
met een (airless) spuit, vachtroller of blokkwast. Breng  
Gyproc SpuitKontakt volledig dekkend aan.

de ondergrond als de omgeving moet minimaal 5 °C zijn.

kingstemperatuur: ca. 1-2 uur.

schoonmaken met water.

VerwerKinG

Verpakking:
opslag:
houdbaarheid:

Emmers van 15 kg (15 liter).

Minimaal 12 maanden houdbaar na datum 
Vorstvrij bewaren.

vermeld op de emmer.

VerpaKKinG en opSlaG


