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Perfection made simple 

 

Hechtprimer voor kunststof Product Categorie: C 2.3 
 
Toepassingsgebied 

Hechtprimer voor kunststof verzekert een goede hechting van de aan te brengen filler. 
 
Aanvullende informatie 
 
Technische eigenschappen 

Vaste stof 
7 % ± 2 

Dichtheid 
0,840 – 0,940 g/cm³ 

Opslagtemperatuur 
min. 5°C tot max. 45°C 

Houdbaarheid 
24 maanden 

 
Applicatie 

2 minuten zeer goed schudden voor gebruik. 
 
Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging 

Alle gebruikelijke kunststof ondergronden.  
Reinigen met PK 700 of PK 1000 in combinatie met een schuurpad. 
Reinigen met PK 1000. 
Belangrijk: thermoplastische lagen moeten worden verwijderd. 
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Aantal lagen:     1 – 2 
Laagdikte:     5 µm 

 
Uitdampen bij 20°C   15 min. 

 
Afwerking 

Breng AM 870 SEALERPLAST 90 opnieuw aan indien de uitdamptijd langer is dan 30 min. bij 20°C. 
 
Veiligheidsinformatie 

2004/42/IIB(e)(840)688: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.b) in gebruiksklare vorm is max 840 gram VOC 
per liter. Het VOC gehalte van dit product is 688 g/l. 

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm 

Uitsluitend voor professioneel gebruik 

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht 


