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Perfection made simple 

 

Additief voor EXTRASEALER WHITE / BLACK voor kunststof 
reparatie 

Product Categorie: C 5 
 
Toepassingsgebied 

Met dit additief kan EXTRASEALER WHITE / BLACK direct worden aangebracht op alle soorten kunststof die worden 
gebruikt in de automobielindustrie. 
 
Aanvullende informatie 

De toevoeging van FLEXPRO geeft onvoldoende hechting op niet spuitbare ondergronden zoals polypropeen (PP) en 
polyetheen (PE). De met FLEXPRO gemengde filler kan bovendien op aangrenzende van e-coat voorziene delen worden 
gebruikt. 
 
Technische eigenschappen 

Vaste stof 
11 % ± 2 

Dichtheid 
0,840 – 0,940 g/cm³ 

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

Houdbaarheid 
24 maanden 

 
Applicatie 

Roeren voor gebruik. 
 
Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging 

Reinigen met PK 700 of PK 1000 in combinatie met een scotch brite. 
Reinigen met PK 1000.   
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Perfection made simple 

 

EXTRASEALER WHITE / BLACK 300 Vol. %  100 g 
D 80 / D 70    100 Vol. %    23 g 
FLEXPRO    100 Vol. %    21 g 

 

Viscosieit bij 20°C: 
ISO 4-cup:     40 tot 47 seconden 
DIN 4-cup:     18 tot 20 seconden 

 Potlife: 1 – 2 uur op 20°C 

 
HVLP-bovenbeker   1,3 – 1,5 mm  0,7 bar in de luchtkap 
Conform spuitpistool   1,3 – 1,4 mm  2,5 bar 

 

     Sealer   Schuur filler 
Aantal lagen:    1   2 
Laag dikte:    20 – 35 µm  40 – 60 µm 

 
Uitdampen 20°C   15 – 20 min. tot mat  / 

 
Droging bij 60°C   /  25 min.  

 
    /  P400 

 
    /  P500 – P800 

 
Afwerking 

Breng de R-M aflak aan. 
 
Bij gebruik in sealers: 

Kunststof welke zijn gespoten in EXTRASEALER WHITE / BLACK met FLEXPRO kunnen zonder schuren binnen 5 dagen 
worden overgespoten. Indien nodig, kan verontreiniging na 20 minuten uitdampen op 20°C worden verwijderd met een fijne 
schuurpad 
 
Veiligheidsinformatie 

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 


