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Perfection made simple 

 

Universele reiniger voor kunststoffen Product Category: C 1 
 
Toepassingsgebied 
 

Oplosmiddel gebaseerde universele reiniger voor kunststoffen, special geschikt om lossingsmiddelen te verwijderen die 
worden gebruikt tijdens het fabricageproces van de kunststof onderdelen. Gebruik PK 600 bij het prepareren van nieuwe 
bumpers voor het afspuiten. 
 
PK 600 wordt geadviseerd te gebruiken voor alle in automotive gebruikelijke kunststof substraten, aanbouwdelen, PU 
schuim, polyamide, glasvezel versterkt polyester of SMC. 
 
Aanvullende Informatie 
 
Technische eigenschappen 

Vaste stof 
/ 

Dichtheid 
  0.788 g/cm³ 

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

Houdbaarheid 
36 maanden 

 
Applicatie 

PK 600 is klaar voor gebruik.  
 
Ondergrond / voorbehandeling / reiniging   
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Doordrenk een schone pluisvrije doek met PK 600. 
Reinig in kleine vlakken van ca. 0.5 m² het te spuiten oppervlak en neem deze vlakken direct 
na het benatten af met een droge doek van dezelfde kwaliteit. 
Laat PK 600 niet opdrogen op het te spuiten oppervlak. 
 
Attentie: 
Op sommige aanwezige lakken heeft PK 600 een oppervlakkige etsende werking. Zorg in dat 
geval voor grondig uitdampen van het oppervlak voordat aan reparatie wordt begonnen zodat  
oplosmiddelen niet opgesloten raken in het nieuwe laksysteem. In extreme gevallen dient de 
betroffen laklaag worden verwijderd voordat een nieuw laksysteem aangebracht kan worden. 

 
Afwerking 

Zoals beschreven in R-M PREP’ART proces A 1.5 en A 1.6 
 
Veiligheidsinformatie 

2004/42/IIB(aI)(850)793: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarden voor dit product  (product categorie: IIB.aI) in 
gebruiksklare instelling is max. 850 gram VOC per liter. Dit product heeft een VOC-gehalte van 793 g/l. 
 
 


