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Udgivelsesdato: 20-08-2020 
Sidste version: 20-04-2021  

Antal sider: 2 

Generelt 

Artikelnummer:   915020 

Beskrivelse: Colad UV Spartelmasse grov   

Produktbeskrivelse 

Brugsklar UV spartelmasse, til udfyldning af små huller, buler og stenslag. 
Colad Fast Curing System UV spartelmasse grov er en universal UV spartelmasse til smart og spot repair. 
Spartelmassen er et 1-komponent produkt og nem at påføre. Kan påføres på forskellige undergrunde som stål,  
aluminium og kunststof. Spartelmassen kan påføres med en metal- eller gummispartel, og med den praktiske tube 
er den nemmere at dosere. Nem at tørre med Colads UV hærdelampe. Hærdetiden afhænger af afstanden fra 
hærdelampen til overfladen og af lagtykkelsen. Kan videreforarbejdes med det samme.   

Egenskaber
• 1-komponent spartelmasse
• Leveres i sort, UV-bestandig tube
• Til udfyldning af små revner, buler og 

stenslag
• Styrenfri

Fordele 
• Klar til brug; der kræves ingen hærder
• Nem dosering takket være tuben
• Nem påføring
• Specielt til udfyldning af revner, buler og stenslag
• Flere tynde lag kan påføres direkte efter hinanden 
• Hærdetiden afhænger af afstanden fra hærdelampen til 

overfladen og af lagtykkelsen
Anvendelse: Materialet er klar til brug (1-komponent). Overfladen skal være slebet, ren, støvfri og affedtet. Fast 
Curing System UV Spartelmasse grov kan påføres med spartel i tynde lag (brug Colad – Art. nr. 9105/9107 eller 
Colad - Art. nr. 9100). Den påførte spartelmasse må ikke overstige 1 mm. Flere tynde lag giver det bedste 
slutresultat. Udhærdning af UV spartelmassen med Colad Fast Curing System UV-hærdelampe(Art. nr. 9000). 
Hærdetiden afhænger af afstanden fra hærdelampen til overfladen og af lagtykkelsen. Flere lag kan påføres direkte 
efter hinanden. Det næste lag kan påføres direkte efter udhærdning af det første lag. Slibning er ikke nødvendig. 
Overfladen slibes, når den korrekte mængde fylder er opnået. Om nødvendigt fortsættes med Colad Fast Curing 
System UV Spartelmasse Fin eller en fylder anbefalet af lakproducenten for at garantere en perfekt overflade.  

Tekniske data 

Farve: Grå 
Indhold: 190 g (UV-bestandig sort tube) 
Lageropbevaring:  Mellem +7°C og +25°C, indenfor / må ikke udsættes for UV lyskilderog direkte sollys.
Holdbarhed: 12 måneder 
Emballagestørrelse: 12 tuber pr. kasse 
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  T +31(0)38 467 66 00 

Fremstillet af: 

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands           
www.emm.com                       www.colad.co 

Erstatningsansvar: 

Teknisk datablad og sikkerhedsdatablad 
Se det tekniske datablad og sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning.  

Produkterne er kun til erhvervsmæssig brug. Sikkerhedsudstyr og -dragt skal bæres. Reparationen skal udføres i 
overensstemmelse med producentens (OEM) anvisninger og specifikationer.  
Oplysningerne er uforbindende. EMM International BV påtager sig intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og 
fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse 
påhviler brugeren selv. 

http://www.emm.com/
http://www.colad.co/
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