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EL010 – ENERGY LINE PLASTIC PRIMER 

  

    

Klaar voor gebruik Drogen bij 20°C: 
20–30 min. 

    

OMSCHRIJVING 

Universele ééncomponent-grondlak voor kunststoffen, klaar voor gebruik in spuitbus. 

TOEPASSING 

Speciaal product dat wordt gebruikt bij het opnieuw lakken van kleine reparaties aan alle soorten 
kunststoffen die worden toegepast in auto's. 

EIGENSCHAPPEN 

· Eenvoudig te gebruiken, klaar voor gebruik (spuitbus) 

· Uitstekende directe hechting op kunststoffen 

· Sneldrogend 

· Veilig in het gebruik 

· Licht zilveren kleur voor eenvoudig aanbrengen 

VOORBEREIDING ONDERGROND 

Zorvuldig ontvetten met 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER. 
Zie voor meer informatie over het gebruik van het product in snelle reparatiecycli cyclus-
gegevensblad nr. 007. 

AANBRENGEN 

Spuiten. 

Klaar voor gebruik. 2–3 minuten goed schudden voor gebruik. 
 
Spuittemperatuur: 15–30°C 
Aantal lagen: 1, kruislings 
Spuitafstand: 20–25 cm 
Aanbevolen laagdikte: 5–10 µm 

DIR 2004/42/EC: Special finishes IIB/e – VOC klaar voor gebruik 840 g/l 

Klaar voor gebruik bevat dit product niet meer dan 840 g/l VOC 

DROOGTIJDEN 

Drogen bij 20°C  
20–30 min. 



 

 

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests  en zijn correct volgens de kennis 

van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant  zijn kunnen 
zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De  eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie 

en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET 
PROFESSIONEEL LAKKEN  DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL 
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AANBEVOLEN TOPLAGEN 

Vulmiddelen en toplagen uit de Lechler-serie kunnen worden overgelakt zonder schuren na 
uitdampen. 
Zie voor meer informatie over het gebruik van het product in snelle reparatiecycli cyclus-
gegevensblad nr. 007. 

OPMERKING 

LET OP: dit product is niet geschikt voor het gebruiken op van ondergronden van polyethyleen (PE). 
Polyethyleen wordt gebruikt voor sommige brandstoftanks en delen van motorfietsen. 
 
Draai na gebruik de spuitbus ondersteboven en spuit de rest uit het aanvoerbuisje om 
verstoppingsproblemen te voorkomen bij het volgende gebruik. 
 
HOUDBAARHEID BIJ 20°C: 24 maanden 
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