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Perfection made simple 

 

Transparante 2K sealer Product Categorie: C 2.3 
 
Toepassingsgebied 

2-componenten sealer om nat-in-nat aan te brengen. Kan worden gebruikt als hechting promotor en als sealer voor het overspuiten van 
gebruikte auto’s. Ook voor design en reclamewerk op nieuwe auto’s, het product is bedoeld als hechting promotor. 
 
Aanvullende informatie 

TRANSPARENT SEALER CP biedt uitstekende hechting op volledig gedroogde oplosmiddelvaste ondergronden die zijn gereinigd maar 
niet geschuurd. Het kan worden toegepast op washprimer. 
 
Technische eigenschappen 

Vaste stof 
65 % ± 2 

Dichtheid 
1,080 – 1,180 g/cm³ 

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

Houdbaarheid 
24 maanden 

 
Applicatie 

Roeren voor gebruik 
 
Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging 

Verwijder vet en siliconen met PK 900. Behandel kleine oppervlakken, zorgvuldig reinigen. 
Bij het overspuiten van oude voertuigen. 
Doorweek een schuur pad met PK 900, matteer en reinig hiermee het oppervlak. Gebieden die intensief worden belast (voorzijde 
motorkap, deurgrepen) moeten worden geschuurd met P500.   
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TRANSPARENT SEALER CP   300 Vol. %  100 g 
D 80 / D 70     100 Vol. %    27 g 
FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300  100 Vol. %    25 g 

 

Viscositeit bij 20°C: 
ISO 4 cup:      35 tot 45 seconden 
DIN 4 cup:      17 tot 19 seconden 

 Potlife: 2 uur bij 20°C 

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

 
Aantal lagen:     1 
Laagdikte:     ca.30 µm 

 
Uitdampen bij 20°C    30 min. 

 
Afwerking 

Breng de R-M aflak nat-in-nat aan. Tussenschuren is noodzakelijk als de uitdamptijd langer is dan 3 uur is bij 20°C . 
 
Veiligheidsinformatie 

2004/42/IIB(cII)(540)525: De EU limiet voor dit product (product categorie: IIB.cII) in gebruiksklare vorm is max.540 gram VOC per liter. 
Het VOC gehalte van dit product is 525 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 


