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Multi Putty 

 

 

 

Algemeen 

Multi Putty is een universeel hechtende polyester plamuur. 

Toepassingen 

• Hechting op gegalvaniseerde staalplaten. 

• Hechting op aluminium en stalen oppervlakken. 

• Hooggeconcentreerde vulstof. 

• Zeer gemakkelijk verwerkbaar. 

• Extra makkelijk te schuren 

Dosering 

Voeg telkens 2 - 3 % verharder toe. Overdosering van de verharder kan tot doorbloeding en kleurverschillen 

leiden. 

Verwerkingsvoorschriften 

Verwijder alle vuil, olie, vet en was. Gebruik een schijf met korrel 80 – 180 om verf verwijderen of het oppervlak 

te schuren. Het oppervlak moet volledig droog zijn voordat u verder kan gaan met het toebrengen van Multi Putty. 

Breng een dunne laag materiaal aan op het oppervlak met stevige druk om de optimale hechting te garanderen. 

Breng extra lagen aan en zorg ervoor dat het te herstellen oppervlak iets hoger ligt zodat dit makkelijk te schuren 

valt. Niet aanbrengen op verse of niet-uitgeharde coatings. 

Overschilderbaarheid 

Kan overschilderd worden met de meeste verfsoorten. 

Afwerking 

Na ongeveer 20 minuten kan het oppervlak geschuurd worden. Schuur het verharde product met korrel 120 – 

220, gevolgd door korrel 320 indien gewenst. 
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Verpakkingen en kleuren 

Kleur Artikelnummer EAN Code Verpakking Inhoud 
Beige PLAMUMULTP1802 5407008133580 6 st/doos 1.960 kg + 40 g 
Beige PLAMUMULTP451462 5407008133597 2 st/doos 9.540 kg + 160 g 

Houdbaarheid 

6 – 8 maanden bij een kamertemperatuur. 

Veiligheidsvoorschriften 

Langdurig contact met de huid vermijden. Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen met water en een arts 

raadplegen. Een veiligheidsfiche is op verzoek beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden 

gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de 

beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec 

BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade. 

mailto:info@bertec.be

