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04465 - POLYDUR PLASTIC 

    

  

1000 ml + 
30-50 ml 
 
Käyttöaika 20° C:ssa: 
4-5 min. 

1-2 kerrosta Ilmakuivaus 20°C:ssa: 
20-30 min. 

P180   

KUVAUS 
Tumman harmaa lastalla levitettävä kitti, joka soveltuu muoviosien korjaukseen autoissa ja 
hyötyajoneuvoissa.  

KÄYTTÖKOHTEET 
Soveltuu pienien lommojen ja naarmujen korjaukseen muoviosissa. 

OMINAISUUDET 
� Erinomainen jousto.  
� Erittäin hyvä tartunta auton muovi- ja lasikuituosiin.  
� Helposti lastalla levitettävä. 
� Helppo hioa.  
� Hyvä täyttöteho.  
� Kovettuu erittäin nopeasti. 

PINNAN ESIVALMISTELU 
Muoviosat 
Poista rasva tuotteella 00617 PLASTIC CLEANER. Hio korjattavat alueet karkeudella P180.  
Mikäli kyseessä polypropeeni osa (PP-EPDM), laita pohjalle tuote EL010 PLASTIC PRIMER tai 05781 
CLARPRIMER tartunnan edistäjäksi ja sitten lisää POLYDUR PLASTIC. 

KÄYTTÖ 
Lastalla levitys. 
Sekoitussuhde: 
 määrä paino 
04465   POLYDUR PLASTIC 1000 ml  1000 g 
             HARDENER (kovettaja) 30-50 ml  20-30 g 
 
Kesäaikaan kovettajaa tulee käytää korkeintaan 2% suhteessa painoon, kun taas talvella kovettajan määrää 
voidaan kasvattaa 3%:iin.  
 
Käyttöaika 20 °C:ssa: 4-5 min. 
Kerrosten lukumäärä: 1 + 1 viimeistelykerros 
Suositeltu kalvon paksuus: min. 200 µ 
DIR 2004/42/CE: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC käyttövalmisseos 250 g/l 
Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 200 g/l VOC 



 
 

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen 
käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. 
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KUIVUMISAJAT 
Hiottavissa 20-30 min., kun lämpötila 20 °C. 
I.R. kuivain (kuivumisajat riippuvat lampoon tehosta). 

HIONTA 
Kuivahio P180 karkeuksisella paperilla. 

PÄÄLLÄMAALAUS 
Ruiskuta aina asiaan soveltuva LECHLER primer ennen pintamaalin ruiskuttamista.  

HUOMIOT 
- Tämä tuote ei tartu Wash Primereille tai sen kaltaisille tuotteille 
- Kovetettua tuotetta ei tule laittaa takaisin alkuperäisastiaan.  
- Tuote tulee säilyttää viileässä.  
-  Mikäli kovetetta lisätään liikaa voi tämä aiheuttaa peroksiidivuotoa.  
- Jotta taataan täydellinen tartunta, on ensiarvoisen tärkeää, että muovi on puhdas ja käsiteltävät alueet on 

hiottu P180 karkeuksisella hiontapaperilla.  
 
Kovetteen(HARDENER) sisältämä peroksiidi aiheuttaa ärsytystä. Vältä kontaktia ihoon ja käytä suojalaseja. 
Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä tuotteen käyttämisen jälkeen. 
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