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Productnaam: Kelfort® polysoft
Opgesteld door:

E.G.

Bekrachtigd door:

W.A.

Het product:

Kelfort® polysoft is een snelverhardende 2-componentenplamuur
op basis van polyesterhars voor het egaliseren van uiteenlopende
ondergronden. Het product is goed schuurbaar en goed
overschilderbaar.

De toepassing:

Uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en beschadigingen in
metaal, beton, steen, hout en kunststof.

Beperkingen:

O.a. niet geschikt voor PE, PP, teflon en bitumineuze ondergronden. Niet toepasbaar in grote laagdikten.

Leveringsvorm:
Kleur pasta:
Kleur verharder:
EAN-code:
Verpakking:

Inhoud doos:
Afmetingen doos:
Afmetingen pallet:
Aantal dozen op pallet:
Productiegegevens:

Wit.
Wit.
1516236 => 8714678032059.
Set van 1,5 kg pasta en 45 g verharder.
Speciaal geschikt voor gebruik in het Kelfort® doseerpistool voor
polysoft.
6 sets.
(l x b x h): 26,5 cm x 18,5 cm x 21 cm.
(l x b x h): 120 cm x 80 cm x 100 cm.
76.
Op de pasta staat een 6-cijferige code:
- de eerste 2 cijfers deelt men door het getal 2, dan krijgt men de
productiemaand
- het derde cijfer is het laatste cijfer van het productiejaar
- de laatste 3 cijfers geven een interne codering aan
(batchnummer).
Bijv. 182354 is geproduceerd in september (18:2=9) in het jaar
2012 met batchnummer 354.
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Productnaam: Kelfort® polysoft

Productiegegevens
(vervolg):

Houdbaarheid:

Technische gegevens:
Basis:
Aanbrengtemperatuur:
Dichtheid:
Consistentie:
Mengverhouding:
Verwerkingstijd:
Afbindtijd:
Schuurbaar na:
Krimp:
Vorstbestendig tot -15 °C
tijdens transport:
Voorbehandeling en
afwerking:

Op de verhardener staat een code van 9 tekens:
- het eerste cijfer is het laatste cijfer van het productiejaar
- de volgende 3 cijfers geven de productiedag door het jaar aan
- de letter D geeft een mengreferentie aan
- GR45 geeft de inhoud aan (45 gram).
Bijv. 2265DGR45 is geproduceerd in 2012, op de 265e dag in het
jaar (dus 21 september).
Minimaal 12 maanden houdbaar in ongeopende, originele
verpakking bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C.

Polyester.
+5 °C tot +25 °C.
1,9 g/ml.
Pasta.
2 à 3 (verharder) : 100 (pasta).
4 min.
15 min.
± 16 min.
0%.
Ja.

De ondergronden dienen schoon, droog, stofvrij en draagkrachtig te
zijn. Metaal, polyester en gelakt hout goed schuren zodat roest en
eventuele verontreinigingen worden verwijderd. Ondergrond
daarna ontvetten en van losse deeltjes ontdoen met een schone doek
en een geschikt ontvettingsmiddel. Door het speciale Kelfort®
doseerpistool is het zeer eenvoudig de juiste hoeveelheden pasta en
verharder te gebruiken. Gereedschap reinigen met thinner.

