S1000

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

PRODUCTOMSCHRIJVING:
De S1000 Universal Polyester Putty is een no-nonsense
plamuur die behoort tot het compacte Syrox laksysteem.
Dit product heeft een goede hechting op de meest
voorkomende ondergronden van voertuigen.

KENMERKEN:
 VLOTTE TOEPASSING; ZORGT VOOR EEN VLAKKE
ONDERGROND
 GEMAKKELIJK TE SCHUREN

PRODUCTEN
- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
- BPO HARDENER PASTE RED

Uitsluitend bestemd voor
professioneel gebruik.

1/2
NL S1000-0 01-2016

TECHNISCHE INFORMATIE
S1000
UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
SUBSTRATE AND SURFACE PREPARATION
- Staal, galvanisch verzinkte plaat of zacht aluminium, gereinigd en geschuurd
- Goed geschuurd en gereinigd oud en origineel lakwerk
- 2K-Surfacer / 2K-Primer Surfacer, goed geschuurd en behandeld
- OEM primer (e-coat), fijn geschuurd en grondig gereinigd
- Met glasvezel versterkte polyester ondergronden, losmiddelvrij, gereinigd en geschuurd

PRODUCT MIX
Met BPO HARDENER PASTE RED:
- 2% bij 15-25°C
- 1% bij > 25 °C
- 5 - 6 min. / 20°C ( met 2% BPO HARDENER PASTE RED)
VOS conform, overeenkomstig met richtlijn 2004/42/EG. 2004/42/IIB(b)(250)250. De Europese grenswaarde voor dit product
(productcategorie IIB.b) in gebruiksklare vorm is max. 250 g/l VOS. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is
maximaal 250 g/l

VERWERKING
Met een plamuurmes

DROGING
OF

2-3 min op 50% vermogen (korte golf)

SCHUREN
Droogschuren met P80 - P240

OVERSPUITBAARHEID
Met een 2K grondlak vervolgens overspuiten met aflak

TECHNISCHE OPMERKINGEN
Niet aan te bevelen over 1K primers, wash primers, thermoplastische onderlagen en thermoplastische aflakken

VEILIGHEID
- Dit product is geclasseerd overeenkomstig de wetgeving (EC) 1272/2008 (CLP)
- Het is ten strengste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie
- Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, vermeld op de verpakking

2/3
Copyright© 2013, Axalta Coating Systems, LLC en alle filialen.
Alle rechten voorbehouden.

NL S1000-0 01-2016
Dit Technisch Informatieblad vervangt alle vorige uitgaven.

TECHNISCHE INFORMATIE
S1000
UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

Alle andere producten waarnaar het laksysteem verwijst zijn van Syrox®. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt
in combinatie met andere materialen of addidtieven die niet tot Syrox® behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
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