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PENTA FILLER UHS  MF 82 
 ٭

 

 
  
  
  
 2004/42/IIB  
 c(540)525  
   

 2K acrylaat filler wit op basis van nieuwe technologie, laag VOC gehalte, en voldoet aan de Directive 

2004/42/CE. 

Dit produkt is uitermate geschikt voor de volgende toepassingen:  

- als hechtprimer op aluminium, verzinkt plaatwerk en staal 

- is roestwerend 

- kan als primer direct worden aangebracht op cataforese lagen 

- als schuurfiller 

- als nat-in-nat filler (uitstekend) 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbewerking ondergrond     

  
 SCHUREN WORDT AANBEVOLEN; 

Ontvetten met ANTISIL X 29R 

applicatie     

verharder ratio      

 

 4 : 1 in volume met  

 ACRYDUR ST UHS     QA 2070 
ACRYDUR FAST UHS  QA 2090  

   
pot – life  1 uur    
    
verdunning ACRYTHINNER X 16    

 



Hierboven vermelde informatie is gebaseerd op onze beste ervaringen, echter, onder wisselende 
omstandigheden tijdens gebruik kan deze informatie slechts als indicatie worden gebruikt. 
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applicatie  

 

verdunning 40% 
Spuit viscositeit 17 seconden DIN4 

 

Spuit opening 1,2 – 1,3 mm 
spuitdruk 2 – 3 bar 

 
Aantal lagen * ½ + 1 indien gebruikt als primer of n.i.n filler 

* ½ + 1 + 1 als schuurfiller 

 
Uitdamptijd tussen de lagen Zodra de laag geheel mat is opgedroogd 

 laagdikte 
40 micron droge laagdikte als n.i.n primer 
100 – 110 micron droge laagdikte als schuurfiller 
(OVERSCHRIJD DEZE LAAGDIKTE OPBOUW  NIET!) 

droging                    TOEPASSNG 

air drying at 20°C  Nat-in-nat filler                  Al schuurfiller 
  

 
  

OVERSPUITBAAR 
30 – 40 min. omgeving 
temperatuur 

 

Oven      

 

Uitdamp tijd  10 – 20 minuten 

droging  30 minuten op 60°C 
object temperatuur 

Infrarood droging      

 
Uitdamp tijd   15 – 20 minuten 

 
droging  

 
Korte golf 

4 – 5 min 
op 50° C. 
daarna 

 7 – 10 min 
op 80° C. 

schuren  

 
schuren P360 – P500 

 
Nat schuren P800 

* Nat-in-nat filler,Hechtprimer (houd bij nat-in-nat toepassing laagdikte en uitdamptijden aan),Roestwerende primer,Verzinkt 
plaatwerk, Aluminium, Cataforese. 

* Schuurfiller 
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 PICTUREGRAPH LEGENDA٭
2004/42 Referentie naar EC Directive 
IIBc Annex,Tabel en categorie van produkt 
(540) Grenswaarde  VOC van categorie van produkt 
525 Maximum VOC in produkt klaar voor gebruik (RFU) 
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