
Productinformatie    TECHNISCHE INFORMATIEBLAD   

VERF VOOR REMKLAUWEN
400 ml 294 g NET, 10,37 Oz.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Verfspuitbus voor het verven van remklauwen alle soorten auto's. 
Deze verf heeft een hoge sterkte en duurzaamheid. Hij is zeer gemakkelijk en veilig 
aan te brengen.

KENMERKEN

- Sneldrogend.

- Uitstekende flexibiliteit.

- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.

- Goede verharding.

- Bevat geen lood of andere zware metalen.

- Goede dekkracht.

- Hoge weerbestendigheid.

- Temperatuurbestendig (110º).

- De glans en kleur gaan lang mee.

- Hoge krasvastheid na polymerisatie van de laag.

TOEPASSINGEN

Voor het schilderen, decoreren en tunen van remklauwen van alle soorten auto's, 
vooral sportwagens. 

GEBRUIKSAANWIJZING

- Bescherm de delen die niet geschilderd moeten worden.

- Schud de spuitbus zeer goed voor gebruik, ongeveer een minuut na het geluid 
van de mengkogel.

- Breng de verf aan op schone, droge oppervlakken. Verwijder corrosie met een 
staalborstel. 

- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd 
beter dan één dikke laag.

- Totale droogtijd 48 uur, hoewel ze na twee uur al gebruikt kunnen worden.

- Niet aanbrengen op aangesloten apparatuur en gebruiken in goed geventileerde 
ruimten.

- Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

FYSISCHE KENMERKEN

Bindmiddeltype:    Alquid
Kleur: Zie Kaart
Glans (60º): < 80% glans
Aanraakdroog (ASTM D-1640 ISO 1517):    30’
Totale droogtijd (ASTM D-1640 ISO 1517):       48 uur 
Dikte droge laag (ASTM D-823 ISO 2808 ):       15 micron/laag
Hechtheid: 3 B
Theoretische opbrengst (continu verven):                                 2 m² voor spuitbus 

400 ml
Verdunner: Mengsel
Levensduur van het product:    (Correct opgeslagen) 5 Jaar
Overschilderen:        Na 30' en binnen 2 uur. Na 48 uur
Hittebestendigheid van de verf: 110ºC
Toepassingsvoorwaarden:    Minimale omgevingstemperatuur 8ºC
 Oppervlaktetemperatuur van 5ºC 

tot 50ºC
 Max. vochtigheid 85% R.H.P

* De hechtproeven zijn uitgevoerd op ijzeren platen. Datum van laatste herziening           220822

AFBEELDING  

LABEL       

VERPAKKING

Nominaal vermogen 400 ml.
Hittebestendigheid van de verpakking: <50ºC
Drijfgas: DME.

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.

Montana Colors,S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA 
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com
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DONUT
Identificeer de 
kleur 
van de verf.

DOP
Beschermt het 
ventiel
en de cap.

65 mm.
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COD. STREEPJESCODE/BARCODE

REF. Nr.

Pocket Cap
Dun - Fine

Elektrisch Blauw / Electric Blue
EX014PB004

Metallic Blauw/ Metallic Blauw
EX014PB003

Geel / Yellow
EX014PB001

Rood/ Red
EX014PB002

Made in Europe.

BEDRIJF gecertificeerd  
volgens kwaliteits- en milieunormen.
ISO 9001 - ISO 14001


