
Anvendelsesteknisk information.

· Anbefalet af store automobilproducenter som f.eks. Ford

· Mangeårig erfaring

· Excellent vedhæftning

Kun til erhvervsmæssigt brug.
A-datablad nr. DK / 2011 / 01

An Axalta Coating Systems Brand

Raderal®
Special Spartel Sæt 2011

Raderal® Special Spartel 2011 er en førsteklasses polyester-metal-spartel, 
specielt velegnet til svejsesømme, revner og nitter.
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Undergrund.

Egnet undergrund:

Anvendelse

Sikkerhedshenvisning

Forarbejdning.

Påføringsmetode:

Blandeforhold: Raderal® Special Spartel Pulver 2011 med
Raderal® Special Spartel Hærder 2012
Blandeforhold
2 :1 efter volumen eller
4,6 : 1 efter vægt

Bemærk:

Forarbejdningstid: Ved +20°C rumtemperatur: 4 - 6 minutter

Reaktionstemperatur:

Tørring.

Lufttørring: Ved +20°C rumtemperatur: 15 - 20 minutter

Affedt omhyggeligt og slib.

I dette tilfælde skal der bruges et roterende værktøj (f.eks.
børstesandblæser) til fjernelse af rust eller fjernelse af 
lakopbygning. Overfladen bliver dermed 
metallisk blank og rengjort i dybden. Der opnås også en 
sandblæsningslignende effekt.

min. + 5°C

Overdosering af hærderblandingen skal undgås, da det vil 
have en negativ indflydelse på spartlens hårdhed og 
vedhæftningsegenskaber.

Spartelpåføring

Forbehandling af 
undergrunde:

Blank stålplade

Af hensyn til sikkerheden skal der bæres beskyttelsesbriller, 
beskyttelseshandsker, støvmaske og sikkerhedssko.

Inden videre forarbejdning renses med et egnet 
rengøringsmiddel således at overfladen er ren og uden 
støvpartikler.

(må ikke anvendes direkte på galvaniserede undergrunde,
eventuel galvanisering skal fjernes først!)

Svejsesømme, revner, nitter etc.
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Ekstra tørring

Infrarødt system:
15 - 20 minutter ved maks +80°C

Temperaturbestandighed: + 80°C

Bemærk:

Slibbarhed.
Slibning: tørt med papir korn P80

Videre forarbejdning. 1.

2.

3. Påfør fylder 

Sikkerhedsinformation.

Se Sikkerhedsdatabladet.

Fysiske data.

Flammepunkt:  +23°C
bortfalder

VOC-tal:
2004/42/IIB(b)(250)200

Lageropbevaring.

Lageropbevaring: Lagertemperatur +20°C
(temperaturen må ikke komme over +30°)

For at opnå et optimalt resultat med spartelarbejdet anbefales 
en kombineret tørring af Raderal® Special Spartel 2011; dvs. 
lufttøring og dernæst infrarød tørring.

I tilslutning til førnævnte tørretider

Dette produkt er klassificeret i henhold til CLP Forordningen 
(EF nr. 1272/2008).

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende 
udstyr under arbejdets udførelse.

EU-grænseværdien for dette produkt (Kategori IIB.b) i 
sprøjteklar blanding er maks. 250 g/l flygtige organiske 
stoffer.
VOC-tallet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks 
200 g/l.

Spartel Pulver

Permasolid® HS Premium Fylder 5310 eller Vario Fylder 
8590

Inden påføring af fylder slibes hele fladen tørt med
P280 - 400.

Finspartling med Raderal® Premium Spartel 2035 jvf. 
anvendelsesteknisk information.

Hærder

Blanke steder og spartelpletter grundes med Priomat® 1K 
Wash Primer 4085 eller Priomat® Wash Primer 4075

kortbølge stråler
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Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Straße 15
D-50858 Köln
Tlf. ++49 (0) 2234 / 6019 - 06
Fax ++49 (0) 2234 / 6019 - 4100
www.spieshecker.com

Ovenstående informationer er omhygeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er 
uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til 
aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og 
ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret 
til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder 
fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.
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