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Poly Vinyl Alcohol Lossingsmiddel 
Dit lossingsmiddel biedt een goede beschermlaag tegen vergiftiging van additie 

verhardende siliconen. 

 

Beschrijving 

Poly vinyl alcohol kan worden gebruikt om een beschermende laag op te zetten tussen 

een model en additie verhardende siliconen, wanneer u vermoedt of weet dat het model 

de siliconen kan vergiftigen. Als de p(oly)v(inyl)a(alcohol) goed wordt aangebracht dan is 

het model voldoende afgesloten om de vergiftiging tegen te gaan. 

PVA laat zich  zeer goed door water oplossen en is dus eenvoudig te verwijderen. Ook als u 

natuursteen wilt kopiëren zonder dat siliconen olie hierin trekt en vlekken achterlaat kunt 

u pva gebruiken. De pva is dan later weg te wassen met water. Doe echter altijd een test 

of het dit ook in uw geval werkt!  

 

Technische gegevens 

Dit is een oplossing van poly vinyl alcohol. Zodra de oplossing is verdampt blijft een zeer 

dunne laag poly vinyl alcohol achter. Deze laag zorgt voor de afsluiting van het model en is 

oplosbaar in water. 

 

Verwerking 

Het product goed maar dun aanbrengen op de ondergrond. Zorg dat alles bedekt is. 

Voorkom het meermalige behandelingen want dan kunt u de reeds aangebrachte laag 

weer oplossen. Verdampingstijd van het oplosmiddel is afhankelijk van temperatuur en 

luchtvochtigheid. 

 

Extra informatie 

Geen, vlam of hete voorwerpen. Gebruik handschoenen. Werk in een goed geventileerde 

ruimte. 

 

Verpakking 

Dit is een 1 component product verkrijgbaar in verschillende grote flessen. 

 

Houdbaarheid 

Mits goed versloten en donker en koel (maar niet koud) bewaard, zeker 1 jaar. 

 

Veiligheidseisen 

Gebruik handschoenen en werk in een geventilleerde ruimte. Kijk uit met vuur en warmte 

bronnen. Bij oogcontact direct uitspoelen en enkele minuten doorgaan. Arts raadplegen 

bij blijvende irritaties.. Voor veiligheidsinstructies raadpleegt u het veiligheids data blad. 
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Kenmerken 

• Eenvoudig en snel in 

gebruik 

• Maakt gebruik van additie 

siliconen op vergiftende 

ondergrond vaak mogelijk 

 

 


