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HULPSTOFFEN 

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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00915 - SANDER  ABRASIVE PASTE 

  

    

Klaar voor gebruik Met zachte doek of Scotch 
Brite 

    

OMSCHRIJVING 

Speciale stof op waterbasis met matterend effect dat zeer fijne schuurmiddelen bevat. 

GEBRUIK 

Voor het matteren van rondom uit te spuiten delen bij voertuigen, speciaal voor spotrepair  
Biedt perfecte hechting voor 2-componenten afwerklagen (lakken en blanke lakken) op originele of 
oude lagen. 

EIGENSCHAPPEN 

 Eenvoudig aan te brengen 
 Eenvoudig verwijderen van overblijfselen door simpelweg te wassen met water zonder sporen 

na te laten 
 Goede verlopende werking 
 Laat geen zichtbare krassen achter in het spuitwerk. 
 Product op waterbasis (VOC = 0) 
 Bevat geen siliconen 
 Eenvoudig in gebruik door praktische tubeverpakking  

VOORBEREIDING ONDERGROND 

Schoonmaken met water 

AANBRENGEN 

Breng de benodigde hoeveelheid product aan op een zachte doek of op Scotch Brite UF en wrijf in de 
lengterichting om complete matheid te verkrijgen. 
Daarna reinigen met een in water gedompelde spons, dan ontvetten met 00695 SILICONE 
REMOVER SLOW of 00665 HYDROCLEANER SLOW 

AFLAKKEN 

 MACROFAN TOPCOATS 

 HYDROFAN 

 MACROFAN UHS BLANKELAK EN HYDROFAN BLANKELAK 
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De gegevens in deze merkbladen worden verstrekt in goed vertrouwen dat deze juist zijn en ondanks dat alles gedaan is om ze te verifiëren 

voor gebruik, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor onnauwkeurigheden. DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET 
PROFESSIONEEL LAKKEN VAN WEGVOERTUIGEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL 
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