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De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 

: :  UPS SPRAY + CHP 

Beschrijving:  
Is een 2 componenten polyester spuitplamuur met een vullende werking, zéér goed schuurbaar en weinig 
stofvorming bij het afschuren. 
Verkrijgbaar in 1,5 kg verpakkingen. 

Toepassing:
Als spuitbare afwerkplamuur na een polyesterreparatie of voor op hout, metaal, beton of GVK.  Gladde 
afwerking en zacht schuurbaar.  Kan  zonder primer aangebracht worden op polyester en mag verder 
afgewerkt worden met een aangepast laksysteem. 

grijs 
14.000 mPas   
ca. 1,7 gr/cm³ 
6-8  maanden in gesloten verpakking
vloeibaar

ca. 600gr/m² 

Gegevens bij levering: 
Kleur   
Viscositeit   
Soortelijk gewicht  
Houdbaarheid  
Consistentie  

Technische gegevens: 
Verbruik   
Shore   niet van toepassing 

Verwerking: 
Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.  Vermeng het hars met 3,5% CHP harder en verwerk dit mengsel 
binnen de 15-20 min. bij 20°C. Kan reeds na 120-180 min. geschuurd worden.  Wordt 2,5% verdund met Spray 
Verdunner .  Bij een spuitdruk van  3-4 bar en met een spuitopening van spuitpistool van: 2-3,5 mm. Na 
uitharding tot 80°C  bestendig .  
Nota: alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor. 

Veiligheid: 
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.  Vermijd langdurig contact met de huid. 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen). 
Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden. 
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