Polyester Plamuur Set
Deze 2 componenten polyesterplamuur heeft een snelle uitharding. Ideaal om gaatjes, scheuren en
deuken te repareren. Hecht o.a. op ondergronden metalen, polyester en hout.
Toepassingen
 het vullen van scheuren en deuken van carrosseriedelen van non-ferro metalen, verzinkt
staal, of polyester.
 herstel van beschadigingen aan boten, surfboarden, etc...

Kenmerken





gemakkelijk te verwerken
snel hardend
uitstekende hechting op
diverse materialen
blijft flexibel

Technische gegevens
Verwerkingstijd/Potlife: 5 minuten
Uithardtijd bij 20°C: 30 minuten
Hardheid: Shore D 70-75
Temperatuur bestendigheid: -30°C tot 115°C
Dichtheid: 1.9 g/cm³
Verwerking
Zorg voor een droge, vet- en stofvrije ondergrond. Verwijder roest. Het schuren van de ondergrond
verbeterd de aanhechting.
De plamuur, ondergrond en omgevingstemperatuur moet bij verwerking tussen de 10°C en 25°C
liggen.
Wij raden aan om op elke ondergrond eerst een hechtingstest te doen.
Voeg 2% B-component in gewicht toe aan de A-component. Zorg voor een grondige menging, maar
meng niet langer dan 5 minuten.
Wijk niet af van de beschreven mengverhouding. Iedere afwijking in de mengverhouding zal de
uithardingstijd en de uiteindelijke mechanische eigenschappen verstoren.
Breng het mengsel in een dunne laag aan met een plamuurmes. Breng meerdere lagen aan indien dit
noodzakelijk is. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur is de plamuur na 20 tot 30 minuten gereed
om te schuren.
Na het uitharden is de plamuur gereed om te bewerken. (schuren, boren, verven)
Reinigen: niet uitgeharde plamuur kun je verwijderen met aceton. Uitgeharde plamuur kan
mechanisch verwijderd worden.
Houdbaarheid
Ten minste 12 maanden houdbaar, indien koel, droog en ongeopend bewaard in een omgeving tussen
10°C en 25°C.
Veiligheidseisen
Brandgevaar bij verwarming.
Bij verwarming ontvlambare vloeistof en damp. Gebruik geen hittebron in combinatie met dit product.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.
Werk in een goed geventileerde ruimte.
Vermijd contact en draag beschermende kleding, handschoenen en oogbescherming.
Voorwaarden voor veilige opslag:
Opslagtemperatuur: 5°C - 25°C. Op een koele plaats bewaren. Beschermen tegen directe zonnestralen.
Op een droge en een goed geventileerde plaats bewaren.
Vermijd contact en draag beschermende kleding, handschoenen en oogbescherming.

Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Lees voor gebruik de
veiligheidsvoorschriften, te vinden op www.siliconesandmore.com
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