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Perfection made simple 

 

Polyester plamuur voor kunststof Product Categorie: C 2.1 
 
Toepassingsgebied 

Flexibele polyester plamuur voor kunststof. STOP FLEX is voor reparatie van kleine beschadigingen op kunststof delen en voor 
verdere afwerking na de reparatie. 
 
Aanvullende informatie 

STOP FLEX is sneldrogend, makkelijk te schuren en zorgt voor uitstekend eindresultaat. 
 
Technische eigenschappen 

Vaste stof 
87 % ± 2 

Dichtheid 
1,780 – 1,880 g/cm³ 

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

Houdbaarheid 
12 maanden 

 
Applicatie 

Goed roeren voor gebruik. Zorgvuldig mengen. Respecteer de mengverhouding. Bij gebruik van teveel verharder bestaat het risico 
van doorbloeden. Bij gebruik van te weinig verharder kan de droogtijd langer worden. 
 
Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging 

Reinigen met PK 700 of PK 1000. 
Schuren met P80 or P150. 
Reinigen met PK 1000. 
STOP FLEX kan worden aangebracht op alle te spuiten kunststoffen die normaal gebruikt worden in de automobielindustrie. 
Het product is niet geschikt voor gebruik op niet overspuitbare kunststoffen polypropeen (PP) en polyetheen (PE).  



Technische Informatie 
 

STOP FLEX 
 
 

 
 
 
Pagina 2 van 2 

Perfection made simple 

 

 < 12°C 12 – 25°C > 25°C 

STOP FLEX 100 g 100 g 100 g 

Verharder    3 g  2,5 g  1,5 g 

 Potlife:     5 minuten bij 20°C 

 
Aantal lagen:    1 – 2 
Laagdikte:    1 – 2 mm maximum 

 
Droging bij 20°C   25 – 35 min.  
Droging bij 60°C   15 min. 

 
(korte golf)    8 min. 50 % 
(middengolf)    10 min. 

 
droog P80, P150, P240, P320 

 
Afwerking 
 
Veiligheidsinformatie 

2004/42/IIB(b)(250)180: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.b) in gebruiksklare vorm is max.250 gram VOC per liter. 
Het VOC gehalte van dit product is 180 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 


