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BESKRIVELSE 
 
En meget fleksibel 2-komponent spartelmasse med peroxid hærder,  til alle gængse udvendige plastdele på 
køretøjer 
 

 

PRODUKTER  
  
PP0480 Speciel Plastic spartelmasse sæt  
   
Indholder: PP0481 Plastik spartelmasse 
 BPO Hærder Aktivator for spartelmasse 
   

 

EGENSKABER 
 
- Meget god vedhæftning til de mest almindelige plastdele der findes udvendig på køretøjer. 
- Superb fleksibilitet. 
- Nem, hurtig opfyldning. 
- Fin, ensartet struktur. 
- Problemfri afslibning. 
- Overholder VOC-loven, i overensstemmelse med EU direktivet 2004/42/EC. 
  

 

UNDERLAG 
 
- Specielt anbefalet til alle almindelige plastdele der er udvendigt på køretøjer. 
- Plastic Adhesion Promotor (plastprimer). 
- Originale lakker*. 
- Underlag*. 
  
 * Kan ikke anbefales til påføring oven på 1-komponent primere, wash primere, termoplastiske bundfarver 

eller termoplastiske toplakker. 
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TEKNISK INFORMATION 

 

 

Blandingsforhold  Vægt 
PP0481 
BPO Hærder 

100 
2 

 VOC 235 g/liter 

 

Pot life ved 20°C 4-6 min. 

 

Anvendelse Påfør et jævnt lag straks efter sammenblanding og pas på, at der ikke dannes 
luftblærer. 

 

Tørring 30 min / 20°C 

Disse tekniske data gælder kun for de her omtalte materialer og ikke for anvendelse i kombination med andre produkter 
eller ved brug af andre fremgangsmåder. De tekniske data kan ikke betragtes som nogen garanti eller 
kvalitetsspecifikation, og vi påtager os intet ansvar, hverken for produktets anvendelse eller for arbejdsresultatet. 

 
 

OVERFLADEBEHANDLING 
 
1. Forvarm 30 min. ved 60�C (I tilfælde af nye dele) og lad det køle af. 
2. Vask overfladen med vand og sæbe. Skyl og tør. 
3. Affedt med den rigtige forberedende afrenser. Tør af med en ren klud. 
4. Slib overfladen mekanisk med P120. 
5. Afslib overgange med P150 eller P180. 
6. Fjern alle spor af slibestøv, ved at blæse emnet over med oliefri trykluft. 
7. Affedt med den rigtige forberedende afrenser. Tør af med en ren klud. 
8. For optimal vedhæftning, påfør 800R(A) afluft 10`inden spartelmassen påføres. 
  

 

RENGØRING AF VÆRKTØJ 
 
Brug den korrekte pistolrens med opløsningsmiddel. 
 

 

OVERLAKERING 
 
Kan ske på et hvilket som helst tidspunkt efter slibetør-tiden. 
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BEMÆRKNING 

- Brug ikke PP0481 på uafslebne underlag. 
- Ibland den foreskrevne mængde hærder for at undgå opkogninger og randmarkeringer. 
- Påfør ikke toplak direkte oven på PP0481, da der herved er risiko for absorbering. 
- Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C), før det anvendes. 

 

PRODUKTDATA 

EU direktiv 2004/42/EC: 2004/42/IIB(c)(250)250: EU´s grænseværdi for dette produkt (produkt kategori: 
IIB(c)) i sprøjteklar form, er maksimum 250 g/liter af VOC-tallet. VOC-indholdet for 
dette produkt i sprøjteklar form, er maksimum 250 g/liter. 

 

SIKKERHED 

Dette produkt er klassificeret i henhold til CLP Forordningen (EF nr. 1272/2008). Læs det arbejdshygiejniske 
datablad for produktet, før det anvendes. Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr 
under arbejdets udførelse. Overhold sikkerhedsreglerne, som står på emballagen. 

 
 
 
Alle andre produkter, der er nævnt i forbindelse med lakopbygningen, er fra Cromax®.Systemegenskaberne 
gælder ikke, når det relaterede produkt anvendes i kombination med andre materialer eller tilsætningsstoffer, 
der ikke hører under Cromax®, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. 
 
Kun til professionel brug! Ovenstående informationer er omhygeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med 
den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, 
nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af 
brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og 
ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal 
overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og 
uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og 
tilføjelser. 

 


