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BIJWERKVERF GELCOAT
400 ml: 11 Oz, 315 g.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Glanzende oplosmiddelhoudende acrylaatverf, speciaal ontwikkeld voor het 
esthetisch herstellen van kleine beschadigingen op gelcoat oppervlakken, zoals 
boten, carrosserieën, tanks, enz. Dit product is alleen verkrijgbaar in wit RAL-9016 
en is perfect compatibel met Montana Colors vulstoffen.

KENMERKEN

- Droogt zeer snel.
- Goede elasticiteit.
- Eenvoudig toe te passen en snel over te schilderen.
- Uitstekende hechting.
- Goede dekkracht.
- Uitstekende glans.
- Hoge weerstand tegen verwering en omgevingen aan de kust.
- Perfect resultaat, zowel binnen al buiten.

TOEPASSINGEN

Ideaal voor reparatie- en renovatiewerkzaamheden aan gelcoat oppervlakken zoals 
boten (jacht, visserij), carrosserieën (caravans, campers), tanks, enz. Op zwaar 
beschadigde oppervlakken kan het perfect worden gecombineerd met Montana 
Colors polyester vulmiddelen, primers en vernissen uit het MTN PRO-gamma. 

GEBRUIKSAANWIJZING

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

- Verwijder beschadigde verf en ontvet het goed. 

- Breng op zwaar beschadigde oppervlakken eerst MTN Universele 
polyesterplamuur aan. Als de beschadiging dieper is, breng dan eerst MTN 
polyesterplamuur met glasvezel aan en daarna MTN Universele polyesterplamuur. 

- Om het hele proces te verbeteren wordt aanbevolen om voor te strijken met MTN 
Fosfaterende grondverf.  

- Breng het in dunne lagen aan voor het beste resultaat, drie dunne lagen zijn altijd 
beter dan één dikke laag. Overschilderbaar na tien minuten met dezelfde verf.

- Het kan daarna gelakt worden.
- Na gebruik, de spuitbus omkeren om het ventiel te spoelen. Als de cap verstopt 

raakt, vervang hem dan door een nieuwe.

- Zie het veiligheidsinformatieblad.

FYSISCHE KENMERKEN

Toepassingstemperatuur:  5 tot 50ºC
Totaal drogen:      2 uur
Droog bij aanraking:                                                             10 min
Theoretisch vermogen:                             400 ml: 2 m2

Hittebestendigheid van de spuitbut:    < 50º 

220822

AFBEELDING  

VERPAKKING

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

Doos (6 stuks)
205 X 140 X 200 mm.
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DONUT
Identificeer de 
kleur 
van de verf.

DOP
Beschermt het 
ventiel
en de cap.

65 mm.
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Pocket Cap

Made in Europe.

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

ETIKET CAP

Bijwerkverf gelcoat / Gelcoat retouch paint 
EX014PR0025


