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POOL* REPAR’SKIMMER 

 
 

FUNCTIÉ 

Product om scheuren/barsten/fisures in skimmers te repareren. 

 Bestand tegen zwembadwater behandeld met chloor, zout , ozon,... 

 Afdichting van lekken . 

 Versterken/ondersteunen van ABS onderdelen. 
 

Technische gegevens 

Kenmerken Specificaties 

Aspect Gel 

Kleur Doorschijnend beige 

Kleur van het droge product Wit 

Grootte van de fisuren (mm) Van 1 tot 5 

Droogtijd 24u 

 
 

Uitvoering 

Voorbereiding 
 

 Het materiaal moet droog, stof- en vetvrij zijn. 

 Om de beste aanhechting van het product te bekomen, kan u met een fijn schuurpapier de te behandelen 
oppervlakten even opschuren. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

 Reinig en ontvet het oppervlak met een propere doek. 

 Breng een goede hoeveelheid product aan in de barst/scheur of lek m.b.v. de kwast in de dop. Doe het met 
een draaiende beweging zodoende het product goed in de scheur kan dringen. Wacht telkens  10 minuten per 
nieuwe laag indien nodig… 

 Breng een laatste minder dikke laag aan voor een glad en net resultaat. 

 De volledige droogtijd is 24u. 
 

Reiniging van het materiaal 
 
Indien nodig kan de kwast gereinigd worden met oplosmiddel op basis van aceton. 

 

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik 
 
Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of op http://www.geb.fr/fiches.php 
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Tip 

 
Voor fisuren van 5mm is het mogelijk een geimpregneerd ijzergaasje te gebruiken om de herstelling nog te 

versterken. 
 

Bewaring 

 
Bewaren bij een temperatuur van +5°C tot +35°C. 
De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij 

normale luchtvochtigheid. 
 

 
 

De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons 
laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, 
raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden. 

 
Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de 

producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op 
http://www.geb.fr/fiches.php te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt. 
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