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Technisch Informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 915033 
 
Omschrijving: Colad UV Plamuur Transparant 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificaties 
 
Gebruiksklare transparante UV Plamuur, voor eenvoudige reparatie van steenslag.  
De Colad Fast Curing System transparante UV Plamuur is een UV Plamuur die speciaal ontwikkeld is om 
steenslagschade te vullen. U hoeft alleen maar te vullen, schuren en polijsten om een vlak oppervlak te verkrijgen 
en te voorkomen dat u een te groot oppervlak spuit. Perfect geschikt voor slimme reparaties van kleine plekjes. De 
plamuur is een 1-componentig product en is eenvoudig aan te brengen op verschillende ondergronden, zoals 
metaal en kunststoffen. Breng de plamuur aan met de bijgeleverde Colad Paint Touch-Up Sticks om zelfs de kleinste 
gaatjes te vullen. Gemakkelijk te drogen met de Colad Fast Curing System UV-lamp, met een maximale 
belichtingstijd van 5 seconden. Onmiddellijk klaar voor verdere verwerking.  
 
Eigenschappen 

• 1-componentplamuur 
• Oplosmiddelvrij 
• Styreenvrij 
• Geleverd in een zwart, UV-bestendig kunststof flesje 
• Voor het gemakkelijk repareren van zelfs de kleinste steenslagschade 

 
Voordelen 

• Gebruiksklaar; geen verharder nodig 
• Inclusief opbrenggereedschap (Colad Paint Touch-Up Sticks) 
• Geen krimp 
• Vul zelfs de kleinste steenslagschade met de meegeleverde Colad Paint Touch-Up Sticks 
• Speciaal ontworpen voor het repareren van de kleinste steenslagschade  
• Beperkt het te spuiten oppervlak 

 
Hoe te gebruiken: Het materiaal is klaar voor gebruik (1-component). Zorg ervoor dat het oppervlak geschuurd, 
schoon, stofvrij en vetvrij is. Breng de Colad Fast Curing System transparante UV Plamuur nauwkeurig aan in de 
kleinste steenslaggaatjes met behulp van een van de meegeleverde Touch-Up Sticks (art.nr. 9910). Hard de UV 
Plamuur uit met het Colad Fast Curing System UV-licht (art.nr. 9000). Max. belichtingstijd van 5 seconden op een 
afstand van 10 cm of minder. Schuur en polijst het oppervlak om te voorkomen dat het volledige paneel hoeft te 
worden gespoten.  
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Technische specificaties 
 
Kleur: transparant 
Inhoud: 50 ml (UV-bestendige zwarte plastic fles) 
Bewaren: Bij 20°C - binnen / vóór gebruik beschermen tegen UV-lichtbronnen en direct zonlicht. 
Houdbaarheid: 12 maanden 
Verpakking: 3 flesjes + 100 Touch-Up Sticks per doos 
Verpakking: 6 dozen in displaydoos 
 
 
 
Ontwikkeld door: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland                           T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                  www.colad.nl 
 
Disclaimer 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker 
om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden 
gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. 
Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke 
gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke 
toepassing van de gebruiker te bepalen. 
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