
Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Raderal® Fine Putty 0911

Raderal Feinspachtel 0911 Is een zeer fijne plamuur op basis van
thixotropische polyester voor kleinere afwerkingen.

Levert een fijne en porievrije afwerking af.....
Eenvoudig aan te brengen en eenvoudig te schuren.....
Biedt een uitstekende elasticiteit voor de reparatie van kunststof
oppervlakken.

....

Speciale 2K fijne polyester plamuur

Technisch Informatieblad

Spies Hecker simply closer.

An Axalta Coating Systems Brand
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Raderal® Fine Putty 0911

Product voorbereiding - verwerking STANDAARD

Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingmateriaal te gebruiken tijdens de
applicatie om huid en oogirritatie te vermijden. 

Blank metaal of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd 
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd.
Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen,  geschuurd en gereinigd .
Kunststof onderdelen bedekt met een Kunststof Primer-Surfacer

Putty Verharder

Gewicht Gewicht

100 2

0911 0909
0940 SLOW
BPO BLUE
BPO RED

Houdbaarheid bij 20°C: 3 min - 5 min

Breng onmiddellijk na het mengen een gladde film aan, waarbij u luchtinsluiting vermijdt.

0909 / 0940 / BPO

20 °C 15 min - 30 min

Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Halve kracht : 2 - 3 min

P180 - P240

Raderal Spray Polyester 3508 (behalve gegalvaniseerde panelen)
Primer
Primer-surfacer
Grondlak

VOS-conform 2004/42/IIB(b)(250) 175: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(b)) in gebruiksklare vorm
is maximum 250 g/l VOS. De VOS inhoud van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 175 g/l.
2004/42/IIB(b)(250) 175: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(b)) in gebruiksklare vorm
is maximum 250 g/l VOS. De VOS inhoud van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 175 g/l.
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Raderal® Fine Putty 0911

Producten
Raderal® Fine Putty 0911

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
RADERAL HARDENER 0909 RED
Raderal® Hardener 0940 slow

Productmix
De keuze van Verharder en Verdunner dient te worden gemaakt op basis van temperatuur bij
verwerken en grootte van de reparatie.

Standaard verharder voor Raderal Polyester Plamuren bij een temperatuur van
15-25°C.

0909 Red / BPO Red

Langzame verharder aanbevolen voor Raderal Polyester Plamuren.
Hoofdzakelijk gebruikt bij de hoge applicatie temperaturen.

0940 Blue / BPO Blue

Maak na gebruik schoon met een geschikte solventgebaseerde reinigingsverdunner.

Opmerkingen
Niet meer verharder toevoegen dan aanbevolen om doorbloeding en randaftekening te vermijden....
Niet aanbrengen op 1K primer, hechtingsprimer of thermoplastische acryllakken.....
Niet nat schuren.....
Reactie temperatuur moet minstens +5°C zijn.....
Op gegalvaniseerde onderdelen gebruik Raderal IR Premium Putty 2035 / Permacron Putty 2025.....

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht, vermeld op de verpakking. 
Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Spies Hecker productassortiment.
Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere
materialen of additieven die niet tot ons Spies Hecker productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en
zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor hun nauwkeurigheid en vollledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het
product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde
eigendommen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen
alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te
allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en
aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.
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