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De De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie ontheft de gebruiker niet van 
eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik.De omschrijving, tekening, foto’s 
verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de  overeengekomen contactuele 
productspecificaties. Via uw handelspartner of Internet www.RMpaint.nl is steeds de actuele versie beschikbaar. Het  is de verantwoordelijkheid van de  ontvanger van onze producten dat 
eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.  
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Toepassing 

Alle toepassingen 

  

Eigenschappen: 

 Goede lakstand 

 sterk kleurend 

 in alle PUR en EP grondmaterialen te gebruiken 

 

 

Ondergronden: 

  =  zeer geschikt 

  =  geschikt 

  =  geschikt in sommige gevallen 

Staal  

Verzinkt staal  

RVS  

Aluminium  

Geanodiseerd Aluminium  

GRP / SMC  

PP-EPDM  

RM CV-Primer  

RM CV-Primer Filler / Filler  

Poeder  

Coil-Coating  

Plywood  

Hout  

OEM laksysteem  

Oude laklaag  

 
 

Opmerkingen: Aluminium chassis moeten met een geschikte primer geprepareerd zijn 

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

Specifieke opmerkingen:  Uitsluitend voor professioneel gebruik. 

 Het is niet uit te sluiten dat dit product deeltjes < 0,1 µm bevat.   

 

 

Laksysteem is inzetbaar voor alle CV lakprocessen 

Rendement  Vaste stof gehalte  56 % 

 
 

 
Mengverhouding 10% op volume 

 
Verharder  

 
Verdunning    

 

Spuitviscositeit 
DIN 4 / 20°C 

   

  

Opmerkingen ! 
Gedetailleerde informatie betreffende verwerking is te vinden in de TI bladen van betreffende fillers 
GHD CHASSIS PRIMER FILLER, GHD CHASSIS SURFACER, GHD PRIMER FILLER MP, GHD 
SURFACER WHITE, GHD EPOXI en GHD EPOXI CF. 
De verwerkingsinformatie verandert niet indien GHD PRIMER TINTING PASTE eerst is toegevoegd. 
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