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Apoxie Super White 
 
Beschrijving 

Apoxie Super White combineert de functies en voordelen van boetseerklei met de 
kleefkracht van epoxy. Het heeft een stevige fijne korrelconsistentie en frisse witte kleur 
die het mogelijk maakt meer details te zien. Hardt uit met een gladde, semi-glanzende 
afwerking. Uitstekende hars compatibiliteit ; hecht op de meeste schone ondergronden. 
Ideaal voor beeldhouwen, verfraaien, verlijmen en opvulling. Accepteert verven beitsen, 
mica poeders en meer voor een verscheidenheid van afwerking en opties voor het 
accentueren. 
 
Technische gegevens 

Mengverhouding (volume)  [Kneedmassa A: 
Kneedmassa B] 

 1:1 

Verwerkingstijd  [uur]  1 

Volledig uitgehard @ 20 ºC  [uur]  24 

Kleur  [-]  wit 

Dichtheid  [g/cm³]  1,24 

 
Verwerking 

Draag bij gebruik van Apoxie Super White geschikte handschoenen. Neem gelijke delen van 
A en B (beide hebben een kleiachtige consistentie) en meng deze gedurende 2 minuten 
zodat er een homogene massa ontstaat. Laat het gemengde product circa 5 minuten staan 
alvorens  te verwerken. De Apoxie Super White kan nu worden aangebracht gedurende 1 
uur. Strijk het model glad met de vinger en een beetje water. Deze epoxy kan zowel nat als 
droog worden geschilderd. De Apoxie Super White is na 24 uur volledig uitgehard. Reinig 
ongewenst aanwezige Apoxie met water en zeep. 

 
Tips 

- Om te voorkomen dat Apoxie Super White op je handen kleeft, breng je best eerst 
een beetje olijfolie aan. 

- Door je gereedschap in koud water te dompelen, voorkom je dat de Apoxie Super 
White aan je gereedschap kleeft en krijg je een maximum aan details. 

- Als de Apoxie Super White, na mengen,  te kleverig is wacht dan 5 minuten. 
Naarmate de tijd verstrijkt wordt het product minder kleverig en verkrijg je meer 
details. 

 
Verpakking 

De Apoxie Super White wordt geleverd als kit in 2 gelijke delen (A en B). 
De verschillende verpakkingseenheden  zijn: 113,4 gram kit, 454 gram kit 1360 gram kit. 
 

Houdbaarheid 

De kneedepoxy wordt het beste in gesloten verpakking opgeslagen op een droge plaats 
tussen 6 – 28 oC. 
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Kenmerken 

 Boetseerklei met 
kleefkracht 

 Verbeterde detaillering 

 Gladde afwerking 

 Semi-glanzende afwerking 

 Gebruiksvriendelijk 

 Kleiachtige textuur  

 1 uur werktijd 

 Zelf hardend 

 Geen krimp 

 Water bestendig 

 Non-toxisch 
  
 
 


