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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, Kunstofapplicatie, overspuiten Cabines, 
Bakwagens 

  

Eigenschappen: 

 op alle bedrijfswagen ondergronden, RM primer 
toepasbaar 

 op alle bedrijfswagen ondergronden, RM primer filler 
en fillers toepasbaar 

 goede hechting op diverse kunststoffen 

 Goede lakstand 

 uitstekende vloeiing 

 gekleurde filler voor minder goed dekkende kleuren 

 aankleurbaar 

 

 

Ondergronden: 

  =  heel geschikt 

  =  geschikt 

  =  geschikt in bepaalde omstandigheden 

Staal  

Verzinkt staal  

Edelstaal  

Aluminium  

Geanodiseerd aluminium  

GRP / SMC  

PP-EPDM  

RM CV-Hechtgrond 
 

 

RM CV- Hechtgrond-vuller / Vuller  

Poeder  

Coil-Coating  

Multiplex  

Hout  

OEM spuitwerk  

Oud schilderwerk  

 

 

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

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

 De producten zijn enkel voor professioneel gebruik geschikt.  

 2004/42/IIB (c I)(540)530: De binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarden voor 
dit product (productcategorie: IIB.c I) in gebruiksklare vorm bedraagt max.540 g/l. Dit 
product heeft een VOC-gehalte van530 g/l.  

 

 

Spuitproces P 2, 4, 6.1, 6.2, 7, 8, 9, 10, RAPID 4 

Reikwijdte ≈ 408 m2 / l / 1µm Vaste deeltjes ≈ 73 % 
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V 

 
Mengverhouding 100:50:10-30 volgens volume 

 
Verharder H 380  

 
Verdunner 

GV300, traag 
GV400, heel traag 
GV400, heel traag 

15 - 20°C 
20 - 25°C 
25 - 30°C 

 

Spuitviscositeit 
DIN 4 / 20° C 

17 - 21 s. DIN 4 Houdbaarheid 20 °C 2 u 

 

Verwerking  
 

Compliant - 
Bovenbeker  

HVLP- 
pistool  

Zuigbeker 
 

Airless/ 
Airmix 
(ESTA)  

Ddrukketel/ 
membraan-pomp 

Verstuiverdruk bar 2,2 - 2,5 2,0 2,5 2 2,5 

Materiaaldruk bar -- - - 120 - 150 0,8 - 1,5 

Sproeikopgrootte mm 1,4 - 1,6 1,5 1,7 0,28 - 0,33 1,0 - 1,1 

Spanning kV - - - 50 - 80 - 

Elektr. Weerstand Ω - - - 600 - 800 - 

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

Uitdamptijd min. zonder zonder zonder zonder zonder 

Laagdikte µm 50 - 70     

 

 
Droging 

 

Overspuit-
baarheid  

Kleefvrij 
 
Afplakbaar 

 

Montage-
klaar  

Schuur-
baarheid 

  Min. Max.     

 Objecttemperatuur 20°C 60 min. 72 u 2 u 16 u 16 u 16 u 

 Objecttemperatuur 60°C 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 45 min. 

 

  

Opmerkingen ! 

GHD SURFACER WHITE met maximaal 10% GHD TOPCOAT aankleuren. 
Voeg softface GHD ADDITIVE SF toe in de mengverhouding 100:25 vóór toevoegen van de verharder. 
GHD SURFACER WHITE niet over GHD ETCH PRIMER FILLER CF or GHD WASH FILLER  spuiten. 
Om aan te kleuren met GHD PRIMER TINTING PASTE zie betreffende TI en kleurenposter. 
Wanneer geschuurd wordt dient de laagdikte minimaal 80 µm (50-60 µm na schuren) te bedragen met een 
droogtijd van 45 minuten 60°C  of overnacht droging. 
Mengverhouding 100:50 +30% voor gebruik als middel om de hechting te bevorderen op kunststof of oud 
lakwerk (30µm). Bij gebruik als primer op kunststof: zie tabel in hoofdstuk D. 

 


