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Kenmerkenblad	

ProGold PE Diepvuller
Omschrijving

Tweecomponenten mesplamuur op basis van polyesterhars.

Gebruiksdoel

Voor het uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en beschadigingen in metaal en polyester.

Voornaamste
kenmerken

•
•
•
•
•
•

Kleuren en glans

Basiscomponent: lichtgrijs.
Verharder: rose.
Gemengd: lichtgrijs.

Verpakking

Blik basis en tube met verharder, samen 2 kg.
Blik basis en tube met verharder, samen 800 g.

Basisgegevens

Kan in één bewerking in een zeer dikke laag worden aangebracht.
Zeer snelle uitharding.
Zeer dichte structuur.
Krimpt vrijwel niet tijdens de uitharding.
Zeer gemakkelijk schuurbaar.
Goed overschilderbaar.

Dichtheid

:

ca. 2,0 kg/dm3

Vlampunt

:

34°C

Droogtijden bepaald bij 20°C en 65% R.V
Schuurbaar na

:

ca. 15 minuten

Overschilderbaar na

:

ca. 14 uur

Uitgehard na

:

ca. 24 uur

Houdbaarheid

In gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tot max. 12 maanden.
De geopende tube verharder is 3 maanden houdbaar bij gebruik van het rode afsluitdopje.

Ondergrondcondities

Ondergronden dienen schoon, droog en stofvrij te zijn.
Metalen en polyester goed schuren, zodat roest en/of eventuele verontreinigingen verwijderd
worden.
Ondergrond daarna ontvetten en van losse deeltjes ontdoen met een schone doek en ProGold
Allesreiniger. Na gebruik van ProGold Allesreiniger altijd nawassen met leidingwater.

Verwerkingscondities

Tijdens applicatie en uitharding dient de ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen +5°C en
+25°C te zijn.
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ProGold PE Diepvuller
Instructies voor
gebruik

Mengverhouding
Aan de basiscomponent 2 à 3% verharder toevoegen.
Menginstructie
Meng beide componenten met een plamuurmes tot een egale kleur wordt verkregen.
Verwerkingstijd
4-6 minuten bij 20°C
Gereedschap
Plamuurmes.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold PE Diepvuller.

ProGold, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum Bouw: (0297) 54 18 89, fax: (0297) 54 10 74, e-mail: info@progold.nl, website: www.progold.nl.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.
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