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De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de 
gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik.De 
omschrijving, tekening, foto’s verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel 
uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website 
www.rmpaint.com of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in 
acht worden genomen. 
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Perfection made simple 

 

Antisiliconen toevoeging Product Categorie: C 5 
 
Toepassingsgebied 

Om kratervorming te voorkomen 
 
Aanvullende informatie 

Sporen van vet, olie en gedeeltelijke silicone olie op het te spuiten oppervlak, in lakproducten of in spuitapparatuur kunnen 
oppervlakte defecten veroorzaken, zoals ‘kraters’ of ‘visogen’ in de lakfilm. Op midden en lange termijn dient de oorzaak van 
kraters te worden geïdentificeerd en geëlimineerd. 
 
Technische eigenschappen 

Vaste stof 
3,0 % ± 2 

Dichtheid 
0,820 – 0,920 g/cm³ 

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

Houdbaarheid 
36 maanden 

 
Applicatie 

STOP SILICONE is klaar voor gebruik. 
 
Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging 

Reinigen met PK 700 of PK 900. 
Schuren (doorgeharde oude laklagen en R-M fillers) met P400. 
Reinigen met PK 2000.   
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Let op: 
1) Gebruik STOP SILICONE alleen wanneer noodzakelijk. 
2) Gebruik nooit meer dan de voorgeschreven hoeveelheid.  
Toepasbaar met R-M producten: 

Aanbrengen van/met STOP SILICONE 

UNO HD ja 

ONYX HD 
DIAMONT 

nee 
nee 

DIAMONTOP MS 
STARTOP HS 
CHRONOTOP 

ja 
ja 
ja 

Kraters: 
Voeg ¼ of max. ½ dopje STOP SILICONE toe per spuitklare liter. 

 
 

 
 

 

1) Wacht tot de ‘vervuilde’ laag goed is aangetrokken. 
2) Breng 1 a 2 zeer dunne lagen met STOP SILICONE aan op plaatsen waar zich ‘visogen’ 
hebben gevormd. Oplosmiddel goed uit laten dampen. 
3) Ga door met het aanbrengen van de toplaag of blanke laklaag, zoals aangegeven op het 
betreffende productinformatieblad. 

 
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 


