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ACRYLHARS 

Set Acrylhars hars + 

poeder 

LAMINEREN IN 

EEN MAL 

GIETEN VAN EEN 

BEELD 

VERVAARDIGEN VAN 

EEN OBJECT 

Specificatie 

HARS component A 

Vorm:  Vloeistof 

Kleur:  Wit 

Oplosbaarheid: Water (kwasten met  
  water schoonmaken) 

 

POEDER component B 

Vorm:  Poeder 

Kleur:  Licht grijs 

 

Gezamenlijk 

Mengverhouding: hars/poeder 1 op 2,5 tot 1 op 4 gewicht 

Verwerkingstijd: 10min (afhankelijk van mengverhouding) 

Uithardtijd na 48uur is de acrylhars hard daarna  
  verliest hij vocht en bereikt zijn  
  eind sterkte. 

Zorg voor een mal met een lossende 

vorm. Acrylhars hecht niet aan de 

meeste kunststoffen. Gebruik anders 

een loswas. 

Na harding kan de Acrylhars gelost 

worden. 

Lamineer de Acrylhars totdat alle vezels 

van het Juteweefsel verzadigd zijn. U 

kunt direct meerdere lagen aanbrengen. 

Acrylhars hecht niet aan latex of sili-

conen rubber. Giet de Acrylhars direct in 

de mal en tril de mal vervolgens zodat 

luchtbellen naar boven stijgen. 

Na 48 uur is de Acrylhars hard 

waarna hij gelost kan worden. Laat 

het beeld nog 2 dagen staan zodat 

rest vocht kan verdampen en zijn 

eindsterkte bereikt. 

Polystyreen (piepschuim) of Polyu-

rethaanschuim zijn ideale material-

men om een object van te vervaar-

digen 

Lamineer het Juteweefsel met 

Acrylhars. Mocht u een gladde 

ondergrond wensen kunt u het 

voorwerp in huishoudfolie omwik-

kelen. 

Lichtgewicht, geen schadelijke 

stoffen, geen kwalijke lucht.  

Na 48 uur is de Acrylhars uitgehard/

gedroogd. Vervolgens kunt u het 

beeld glad schuren met een korrel 

600 

0  = onvoldoende 

X  = goed 

XX= zeer goed 

     

Gips XX  O  O O XX 

Polyesterhars  O XX XX XX  O 

Acrylhars XX XX XX X XX 

Voor welke klus welk hars? 
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Acrylhars op waterbasis geeft samen met het  bijbeho-

rende hardingspoeder een sterke hars om te gieten, te 

verlijmen of te lamineren 

Enkele toepassingen: 

Ver: 12/2020 

Voeg de Acrylhars bij de poeder. 


