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Perfection made simple 

 

Additief om de droging te versnellen Product Categorie: C 5 
 
Toepassingsgebied 

Additief om de droogtijden van R-M 2-componenten polyurethaan producten te verkorten (PU fillers, aflakken en blanke 
lakken). 
 
Aanvullende informatie 

MULTIFLASH versneld de chemische reactie van de producten waar het in gebruikt wordt, waardoor de wachttijd voor 
schuren en polijsten of monteren korter wordt. Korte uitdamptijd en een snelle doorharding. 
De hoeveelheid MULTIFLASH is gelijk aan de hoeveelheid verdunner in de standaard mengverhouding. 
 
Technische eigenschappen 

Vaste stof 
Ø 0,3 % 

Dichtheid 
0,800 – 0,900 g/cm³ 

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

Houdbaarheid 
36 maanden 

 
Applicatie 

Roeren voor gebruik. 
Opmerking: gebruik MULTIFLASH in plaats van de standaard verdunner in 2-componenten polyurethaan fillers. 
 
Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging 

Zoals gegeven in het technisch informatieblad van het product waarin MULTIFLASH wordt gebruikt.   
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PROFILLER  
GREY 100 Vol. % 100 g UNO HD 100 

Vol. % 

Afhankelijk 
van de 
kleur 

STARTOP HS 
100 

Vol. % 100 g 

D 70   25 Vol. %   14 g H 9000   25 
Vol. % 

  27 g H 9000   25 
Vol. % 

  27 g 

MULTIFLASH   25 Vol. %   13 g MULTIFLASH   25 
Vol. % 

  23 g MULTIFLASH   25 
Vol. % 

  23 g 

 
Potlife: Het gebruik van MULTIFLASH in polyurethaan producten verkort de potlife van de 
producten. 

 
Zoals gegeven in het technisch informatieblad van het product waarin MULTIFLASH wordt 
gebruikt. 

 
Zoals gegeven in het technisch informatieblad van het product waarin MULTIFLASH wordt 
gebruikt. 

 

Bij 60°C ongeveer 30% kortere droogtijd zoals gegeven met de standaard mengverhouding 
van het betreffende product. 

 
Afwerking 
 
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 


