
Kun til erhvervsmæssigt brug!

Permacron® Fine Putty
7715

Permacron Finspartel 7715 er en 1K finspartel på akrylharpiksbasis til
opfyldning af mindre porer.

Nem at slibe.....
Kan trækkes fint og porefrit.....
Tørrer hurtigt.....

Brugervenlig 1K finspartel i Basislaksystemet

Anvendelsesteknisk
information.

Spies Hecker tættere på dig.

An Axalta Coating Systems Brand
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Permacron® Fine Putty 7715

Forarbejdning

Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at
undgå hud- og øjenirritation.

Omhyggeligt slebet og renset gammel- hhv. fabrikslakering.
Undergrunde, som er forarbejdet med 2K polyesterprodukter og derefter slebet let og rengjorte. 
Udhærdede 2K-fyldere og 2K epoxy grundfyldere slebet og renset.

Brugsklar

Ikke relevant

7715

20 °C 30 min. - 1 t.

P240 - P500

Fylder
Tyklagsfylder

VOC tilpasset Denne produktblanding er ikke VOC tilpasset.
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Permacron® Fine Putty 7715

Produkter

Permacron® Fine Putty 7715

Efter brug rengøres med en egnet opløsningsmiddelholdig rensefortynder.

Henvisninger

Produktet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.....

Påføres i 2 - 4 tynde sprøjtegange i intervaller af mindst 10 minutter.....

1K Fine Putty anbefales kun til reparation af små ridser og stenslagsskader. Ved højere
lagtykkelser anbefales brug af polyesterspartel.

....

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes 
faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Spies Hecker produktsortiment. 
Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller 
additiver, som ikke hører til produktsortimentet (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).  

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt 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. Oplysninger i 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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