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Nopeasti kuivuva, helposti hiottava polyesterilastakitti muovipintojen lommojen ja muiden
epätasaisuuksien täyttämiseen. Hyvä tartunta, elastisuus ja hiottavuus.

SEKOITUSSUHDE

100 Dynacoat Polyester Putty Plastic
    2 Polyesteri-lastakittien kovettaja

KÄYTTÖAIKA

5-8 minuuttia

KUIVUMINEN

30-45 minuuttia (20ºC)

HIONTA

P180-P320

PÄÄLLEMAALATTAVUUS

Dynacoat-fillerit

SUOJAUTUMINEN
Käytä soveltuvaa hengityssuojainta.

AkzoNobel Vehicle Refinishes suosittelee raitisilmanaamarin käyttöä.
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TUOTE JA LISÄAINEET Dynacoat Polyester Putty Plastic
Kovettaja (tuubissa, toimitetaan automaattisesti kittiastian mukana)

RAAKA-AINEPOHJA Polyester Putty Plastic: Polyesterihartsit
Kovettaja: Peroksidi

SOPIVAT
POHJAMATERIAALIT

Muovit

Älä levitä Polyester Putty Plasticia termoplastisten akryylien tai washprimerien päälle.

PINNAN ESI-
VALMISTELU

Puhdista antistaattisella rasvanpoistoaineella ja hio P80-P180:llä.

Ennen pohjamaalausta puhdista toistamiseen antistaattisella rasvanpoistoaineella.

SEKOITTAMINEN 100 Polyester Putty Plastic
    2 Kovettaja

Älä lisää enempää kovettajaa!

Sekoita täysin tasalaatuiseksi, kovettajarantuja ei saa näkyä.

KÄYTTÖAIKA 5-8 minuuttia (20ºC)

LEVITTÄMINEN Kittilastalla,  hiotulle ja täysin puhtaalle muovipinnalle

TYÖVÄLINEIDEN
PUHDISTAMINEN

Nitroselluloosatinneri (pesutinneri) tai Dynacoat-ohenne

KUIVUMINEN Hiottavissa 30-45 minuutin kuluttua (20°C) kovettajan lisäämisestä.

Mikäli aluetta lämmitetään kuivumisen nopeuttamiseksi, pinnan lämpötila ei saa nousta
yli 70°C:n jotta mahdollinen halkeilu, tartunnan heikentyminen ja kupliminen voidaan
välttää.



25/11/2020

TEKNINEN TUOTESELOSTE
DYNACOAT POLYESTER PUTTY PLASTIC

D3.02.08

Page 3 of 3

HIONTAKARKEUS
ENNEN FILLERIÄ

P240-P360

PÄÄLLE-
MAALATTAVISSA

Dynacoat Filler 6100 Duo (ja muut Dynacoat-fillerit)

SÄILYVYYS Ilmoitetut säilyvyysajat taataan kun tuotteet säilytetään avaamattomina 20°C lämpötilassa.

Korkeat lämpötilat ja merkittävät lämpötilanvaihtelut lyhentävät säilyvyysaikoja. Tuotteet
toimivat optimaalisesti varastoimalla ne avaamattomina, suositellussa käyttölämpötilassa.

HYLLYIKÄ (20°C) 1½ vuotta

VOC 2004/42/IIB(b)(250)120

EU-lainsäädännön mukainen VOC-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteryhmä: IIB.b)
käyttövalmiina on enintään 250 g/litra.

Tämän tuotteen VOC-arvo käyttövalmiina on enintään 120 g/litra.

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Rälssitie 7C, PL 138, 01531 Vantaa
+358 10 8419 559

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi ja se perustuu tämän hetkiseen tietämykseemme ja
voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä
selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen
omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten
täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja
lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa
maalattavan osan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään
vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemme nimenomaisesti ja
kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiamme tuotteita ja antamiamme teknisiä neuvoja. Käyttäjän
tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa
kokemuksien ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että
tämä seloste on ajantasainen.
Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat AkzoNobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com
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