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Toepassingsgebied 

RM PK 300W wipes zijn bedoeld voor gebruik op 
gereinigde blank metalen oppervlakken zoals staal, verzinkt 
staal en aluminum. 

  

Omschrijving: 

Dankzij hun chemische reactie in contact met metalen 
oppervlakken, bevorderd RM PK 300W wipes de weerstand 
tegen corrosie en de hechting van het laksysteem dat er op 
wordt aangebracht.  

 

 

Substraten: 

  =  zeer geschikt 

  =  geschikt 

  =  soms geschikt 

Staal 

Verzinkt staal 

Roestvast staal 

Aluminium 

Geanodiseerd aluminium 

Glasvezel versterkt kunststof / SMC  

PP-EPDM  

RM CV-Primer  

RM CV-Primer-Filler / Filler  

Poeder  

Coil-Coating  

Plywood  

Hout  

OEM laksysteem  

Oud laksysteem  

 
 

Opmerkingen 

 Overspuitbaar met alle RM CV grondmaterialen, polyester plamuur uitgezonderd 

 Als u de doek wil hergebruiken gedurende dezelfde werkdag, is tijdelijk bewaren in een afsluitbare plastic bak of zak 
mogelijk. Dit voorkomt uitdrogen van de doek. Terugplaatsen in de originele verpakking wordt afgeraden.  

 2004/42/IIB(c)(780)8: The EU limiet waarde voor dit product (product categorie: IIB.c) in gereed voor gebruik vorm is 
max 780 gram VOC per liter. Het VOC gehalte van dit product is 8 g/l. 
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Laksysteem 

 

Bestudeer proces gerelateerde voorschriften. Uitsluitend te gebruiken op blank metalen 
oppervlakken. 

Verbruik  per doek maximaal 3m2 

Sluit verpakking 

 

Sluit de verpakking onmiddellijk na het uitnemen van een doek om uitdrogen van de 
andere PK 300W  Wipe te voorkomen.  

Reinigen 

 

PK 1000 / 2000 (zie betreffend reparatie systeem) 

Applicatie 

 

Benat gelijkmatig het volledige blank metalen oppervlak met PK 300W.  

(Veeg overlappende kruislagen). 

Het oppervlak moet minstens 1 minuut lang nat blijven. Dit is noodzakelijk zodat via de 
chemische reactie een volledige gepassiveerde laag kan ontstaan. 

Uitdampen bij 20°C 

 

Mat oppervlak ca. 15 min. 

Max. 8 h 

Laksysteem  Kan worden overgespoten met alle RM CV grondmaterialen, zie technische 
informatiebladen of reparatie systemen. 
Het wordt niet aanbevolen om PK 300W wipes te gebruiken op aluminum interlocking 
profielen (alu planken) en grote oppervlakken omdat een homogene gelijkmatige 
verdeling niet kan worden gegarandeerd.  

 

 

 


