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Kunststoffen* CV 8 

 

Toepassing: Spuiten van kunststof aanbouwdelen bij 
bedrijfswagens 

Ondergrond: Diverse kunststoffen  

 

Voorbehandeling  Reinigen - Schuren - Reinigen (zie Technische Informatie A 4) 
 

1) Kunststof: ABS, PC, GVK of SMC  
 

Vuller 
 

284-45 
Härter:922-180 PRO 
Einstellz.: 352-216 

 
2 : 1 + 10% 
Maatlat 

Verwerking : Bovenbekerpistool 
Spuitgangen : 1,5  
Laagdikte : 40 – 60 µm 
Droging :  60 min. 20°C  
  30 min. 60°C objecttemp. 

 

2) Kunststof: PA, PP-EPDM, PP T16 / T20, TPE  
 

Hechtgrond 
 

284-45 
Härter:922-180 PRO 
Einstellz.: 568-20 

 
2 : 1 + 10%  
Maatlat 

Verwerking : Bovenbekerpistool 
Spuitgangen : 1 
Laagdikte :  ca. 20 – 30 µm 
Uitdamptijd : 60 min. 20°C 
  of 30 min. bij 60°C 

 

3) Kunststoff: PP, PE** 

Hechtgrond 
 

284-45 
Härter:922-180 PRO 
Einstellz.: 568-20 

 
2 : 1 + 10%  
Maatlat 

Verwerking : Bovenbekerpistool 
Spuitgangen : 1 
Laagdikte :  ca. 20 – 30 µm 
Uitdamptijd : 60 min. 20°C 
  of 30 min. bij 60°C 

 

Aansluitend op 1, 2 of 3:  
 

Aflak  68- 
Härter : 922-138 
Einstellz. : 325-216  

 
4 : 1 : 1 
Maatlat 

Verwerking : Bovenbekerpistool* 
Spuitgangen : 1,5 
Laagdikte : 40 – 60 µm 
Droging : Luchtdroging overnacht   
   (16 uur bij 20°C)  
  of 30 min. 60°C 

 

* = Door verschillende samenstellingen van gebruikelijke kunststoffen kan geen algemene vrijgave voor 
lakbehandeling van kunststoffen gegeven worden. De hechting dient voor elke toepassing individueel 
beproefd te worden. 

 

** = Voor hechting op PE en PP kan geen garantie worden gegeven. 
 
Veiligheidsinformatie 

  Het kan niet uitgesloten worden dat producten deeltjes < 0,1 µm bevatten. 
 Producten zijn uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik. 
 Voor de verwerking kennisnemen van de actuele veiligheidsmaatregelen en juiste 

persoonlijke beschermende uitrusting gebruiken. 
 


