: : PAINT KR
Beschrijving:
Is een 2 componenten, speciaal sneldrogend vloeibaar gemodifieerd polyesterhars dat tesamen met
een glasvezelversterking gebruikt wordt voor reparaties zowel aan polyester als aan metaal. Blijft iets
elastisch na uitharding en kleverig aan het oppervlak. Dient daarom steeds afgewerkt te worden met
een plamuur of coating. Is uiterst geschikt voor carrosserieherstellingen of verwerking bij lage
temperaturen.
Verkrijgbaar in 5 kg verpakkingen.
Toepassing:
Indien u KR gebruikt in combinatie met glasvezels, kan het dienen als versterkingsmateriaal, b.v.
voor het dichten van gaten. Heeft tevens goede hechting op hout, polyester, metaal en PVC.
Wordt tevens gebruikt om giethout of plamuur te verdunnen.
Gegevens bij levering:
Kleur
Viscositeit
Soortelijk gewicht
Houdbaarheid
Consistentie

bruin
650 mPa’s
ca. 1,12 gr/cm³
6 maanden in gesloten verpakking
vloeibaar

Technische gegevens:
Verbruik
Shore

1,2 kg/m² bij 450 gr/m² glasmat
niet van toepassing

Verwerking:
Ondergrond dient steeds droog, ruw, stof-, roest- en vetvrij gemaakt te worden. Meng viscovoss KR
grondig met 2-3% BPO harder pasta en breng aan met een ronde kwast (tamponneren).
Potlife: circa 7 min bij 20°C. Verwerkingstemp.: vanaf 10-25°C. Doorgehard na 2-4 uur. Maak steeds
kleine hoeveelheden aan in verhouding tot de potlife. Verroest metaal, indien nodig met een dun
laagje polyesterplamuur voorbereiden, om een verbeterde hechting te bekomen.
Nota : alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de
huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M of aceton en voor de handen: Slig (zeep
Stockhausen).
Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.
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