
-

Reinig het oppervlak vooraf met Antistatic Degreaser, 
afvegen voordat het product verdampt is. Schuur het 
oppervlak met een schuurmiddel met een korrel van 
P120-P180. Verwijder al het schuurgruis met perslucht, 
schuurvacuüm, reinig door SP6499 Silicone Remover af 
te vegen voordat het product verdampt is.

-

Schuren P180-P240 orbit 5. Eindschuren  
P240-P320 veerrand. 

SP5399 1K Plastic Primer  
SP5299 Universal Primer Filler Grey  
SP5289 Universal Primer Filler White  
SP5279 Universal Primer Filler Black 
SP5199 HS Primer Grey 4:1

Breng altijd eerst SP5399 1K Plastic Primer aan 
voordat u één van de Spralac-plamuren aanbrengt.

ADDITIEVEN

VOORBEHANDELING VAN HET OPPERVLAK

VOLGENDE LAAG

FYSISCHE GEGEVENS
EU-VERORDENINGEN

VOC-Code 2004/42/IIB(b)(250)227

Subcategorie van het product (volgens richtlijn 2004/42/EC) en 
max. VOC-inhoud (ISO 11890-1/2) van het gebruiksklare product.

IIB/b. Bodyfiller - vuller alle 
types. EU-limietwaarden: 250 
g/l. (2007) Dit product bevat een 
maximum van 227 g/l VOC.

Chemische Basis Unsatured polyestere resins and special mineral charges.

Fysische Eigenschappen

Viscositeit (RTS) -

Soortelijk gewicht (kg/l) 1,3

Dispersie VOC 227 g/l

Vlampunt 32°C / 89,6°F

Vol.% Vaste Stoffen -

Uitspuitvermogen
-

-

Glans -

Kleur Donker Grijs

Voeg 1 - 3 procent Peroxide Hardener in Tube toe.

Voeg niet meer dan 3 procent van het 
gewicht toe om uitlopen te voorkomen.

Breng de eerste laag aan door hard naar 
beneden te duwen om het beschadigde gebied 
volledig te vullen. Breng de tweede laag aan 
door een koepel over het beschadigde gebied 
te maken. Het gebruik van professionele 
plamuurmessen/spreiders wordt aanbevolen.

Meng het product altijd op een schoon oppervlak, 
bij voorkeur met behulp van een mengpaneel.

 

De droogtijd is afhankelijk van de luchtvochtigheid 
en temperatuur. De genoemde waardes op de 
infrarood droogtijden zijn afhankelijk van het 
gekozen IR-systeem. 
 

Uitgeharde oude coatings, PP-EDM, TPO en ABS. 
En alle veelgebruikte kunststoffen in auto’s.

Als u niet zeker bent van het juiste kunststoftype, 
moet u voor het afwerken eerst de hechting testen.

De pot life is afhankelijk van de 
luchtvochtigheid en temperatuur.

MENGVERHOUDING

APPLICATIE

APPLICATIE TIJD BIJ 20°C / 68°F

6 minuten

UITDAMPTIJDEN EN DROOGTIJDEN

LUCHTDROGEN BIJ 20°C / 68°F INFRAROOD DROGING

15 minuten 4 - 5 minutes bij 1 meter

ONDERGROND(EN)

VERWERKINGSTIJD BIJ 20°C (68°F)

VERWERKINGSTIJD 
BIJ 10°C (50°F)

VERWERKINGSTIJD 
BIJ 20°C (68°F)

VERWERKINGSTIJD 
BIJ 30°C (86°F)

13 minuten 7 minuten 3 minuten

Deze SP7044 BodyWorks Plastic plamuur heeft de donkergrijze kleur die past bij het kunststof dat vaak wordt gebruikt op auto’s. Het is makkelijk te 
mengen en spreidt goed uit. Is geschikt voor het opbouwen van meerdere lagen om diepere krassen te repareren. Schuurt makkelijk; geen 
korrelvorming of vollopen van het schuurpapier. De SP7044 BodyWorks Plastic is ideaal om ondiepe krassen in kunststof te repareren. Robuust en 
flexibele eigenschappen als kunststof.

ALGEMENE INFORMATIE

SP7044
BodyWorks Plastic

De hier vermelde informatie betreft typische waarden. Applicatievariabelen zijn een belangrijke factor bij de productprestaties. Deze informatie dient daarom uitsluitend als algemene richtlijn. 
Valspar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie. TENZIJ VALSPAR SCHRIFTELIJK ANDERSZINS BEPAALT GEEFT VALSPAR GEEN GARANTIE, UITDRUKKELIJK 
OF IMPLICIET, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VRIJHEID VAN INBREUK OP OCTROOIEN. VALSPAR IS 
ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE Uw enige rechtsmiddel in geval van eventuele defecten aan dit product is de vervanging 
van het defecte product of een restitutie van het aankoopbedrag (naar onze keuze). © 2022 Valspar b.v. Alle rechten voorbehouden.
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SP7044
BodyWorks Plastic

Gebruik de juiste ademhaling bescherming ( wij 
adviseren een vol-gelaats verse lucht masker). 
Voor meer gedetailleerde informatie volg deze link naar het 
Veiligheidsinformatieblad:

 

https://sds.spralac.com

Bescherm je huid door handschoenen te dragen. 

Universele nitro cleaner.

Maak uw gereedschap schoon 
voordat het product uithardt.

Minimum 2 years; (Under normal storage conditions 
10°C - 30°C / 50°F  - 90°F) (unopened container).

-

BESCHERMING

REINIGING

HOUDBAARHEID

OPMERKINGEN
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