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De gegevens in deze publicatie zijn gebaseerd op de huidige kennis en ervaring. Met het oog op de vele factoren die invloed kunnen hebben op de processing en de verwerking van onze 
producten, staat het de verwerkers vrij om eigen onderzoek en testen uit te voeren. Deze gegevens staan niet garant voor bepaalde eigenschappen van het product of voor het geschikt zijn 
van het product voor bepaalde toepassingen. Alle beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewicht etc. worden enkel ter algemene informatie gegeven; ze kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en beschrijven niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecifikatie). De laatste versie doet alle 
voorgaande versies teniet. De laatste versie is op onze website www.rmpaint.com of bij uw sales partner verkrijgbaar. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de producten om 
erop toe te zien dat de eigendomsrechten, bestaande wetgevingen en  bepalingen omtrent onze producten worden gerespecteerd.  
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Toepassing 

Bussen, Belettering, Metallic laksysteem, ONYX, 
Bakwagen, Bussen reparatie 

  

Eigenschappen: 

 geschikt voor grote oppervlakken 

 uitstekende vloeiing 

 UV bestendig 

 Gemakkelijke, betrouwbare verwerkings 
eigenschappen 

 zeer hoge glansgraad 

 

 

 

Opmerkingen: De ondergrond moet schoon zijn, vrij van stof, roest, olie en vet 

Specifieke opmerkingen:  De producten zijn enkel voor professioneel gebruik geschikt. 

 Er kan niet worden uitgesloten dat het product partikels  < 0,1µm bevat.  

 2004/42/IIB (d)(420)419: De binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarden voor dit 
product (productcategorie: IIB.d) in gebruiksklare vorm bedraagt max. 420 g/l. Dit 
product heeft een VOC-gehalte van 419 g/l.  

 

 

Spuitproces  

Reikwijdte ≈ 417 m
2
 / l / 1µm Vaste deeltjes ≈ 54 % 
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Mengverhouding 300:100:100 volgens volume 

 
Verharder H300 Objecttemperatuur H350 

 
Verdunner 

GV300, traag 
GV400, heel traag 
GV400, heel traag 

15 - 20°C 
20 - 25°C 
25 - 30°C 

 

Spuitviscositeit  
DIN 4 / 20°C 

18-22 s. DIN 4 Houdbaarheid 20 °C 4 u 

 

Verwerking  
 

Compliant - 
Bovenbeker  

HVLP - 
Pistole  

Zuigbeker 
 

Airless/ 
Airmix 
(ESTA)  

Drukketel/ 
membraanpomp 

Verstuiverdruk bar 2,2 - 2,5 2 2,5  2,5 

Materiaaldruk bar -- - -  0,8 - 1,5 

Sproeikopgrootte mm 1,3 - 1,4 1,5 1,7  1,0 - 1,1 

Spanning kV - - -  - 

Elektr. Weerstand  - - -  600 - 1500 

Spuitgang  1 1/2 1 1/2 1 1/2  1 1/2 

Uitdamptijd min. zonder zonder zonder  zonder 

Laagdikte µm 40-60     

 

 
Droging 

 

Overspuit-
baarheid  

Kleefvrij 
 
Afplakbaar 

 

Montage-
klaar  

Schuur-
baarheid 

  Min. Max.     

 Objecttemperatuur 20°C  16 u 2 u 16 u 12 u 16 u 

 Objecttemperatuur 60°C 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 

 

  

Opmerkingen ! 
Applicatie: Eerste laag gesloten spuiten, de tweede laag vol afspuiten. 
Binnen de 16 uur met hetzelfde produkt overspuitbaar zonder tussenschuren. 
Na geforceerd drogen en aansluitend 16 uur omgevingstemperatuur dient GHD TRANSPARENT SEALER CP 
bij meerkleurenwerk gebruikt te worden. 

 

 


