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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 
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acht worden genomen. 
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Perfection made simple 

 
Proces omschrijving 

PREP’ART is een geheel van 6 systemen voor het repareren van alle ondergronden die worden gebruikt in de 
automobielindustrie. 
Deze systemen zijn ontwikkeld voor professionele schadeherstellers om de kwaliteitsnormen van 
hoogwaardige en efficiënte reparaties te garanderen. 
 
Ondergronden 

- Nieuwe kunststof delen (eventueel eerst meestoken 30 min bij 60° C) denk aan ondersteuning van het deel. 
- Alle voorkomende kunststof ondergronden 
- Niet-gemodificeerd (puur) polypropeen (PP) en polyetheen (PE) zijn niet overspuitbaar. 
Opmerking: In de automobielindustrie wordt kunststof vaak gemerkt als PP of PE, echter zijn deze veelal gemodificeerd, 
b.v. PP/EPDM en dus wel overspuitbaar. 
 
Benodigde Producten 

- PK 600 / PK 700 / PK 1000  
- EXTRASEALER WHITE / BLACK 
- FLEXPRO 
- R-M aflak 
 
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. 
 
Voorbehandeling 

 
Ontvetten PK 600 Ontvetten PK 700 

 
Ontvetten PK 1000 met schuurpad Ontvetten PK 1000 met schuurpad 

 
Ontvetten PK 1000 Ontvetten PK 1000 
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Sealer 

 

EXTRASEALER WHITE / BLACK  300 Vol. % 
D 70 / D 80    100 Vol. % 
FLEXPRO    100 Vol. % 

 

Aantal lagen:    1 
Laagdikte:    20 – 35 µm 

 
Uitdampen 20°C    15 min. 

 
Aflak 

 

ONYX HD, UNO HD CP, UNO HD CP PLUS 
Aanbrengen volgens de aanwijzingen in het technisch informatieblad. 
Informatie betreffende weekmaker in aflak (FLEX) zie A 1.6.2 – A 1.6.4 + A 1.6.6 

 


