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2KPU INDUSTRIE FOND RAL 7032 L-12777 
Polyurethaan Primer 

 
DEFINITIE Sneldrogende anticorrosieverf verhard met polyisocianaten en 

aanbevolen voor de bescherming van ferro metalen en legeringen 
die onderhevig zijn aan een agressieve chemische omgeving (zoals 
basen, oliën, zouten, zuren, solventen, en petroleum derivaten) en 
aan hevige weersomstandigheden. 
Is tevens ook geschikt als hechtingslaag op non ferro metalen 
(gegalvaniseerd staal, metallisatie,inox, aluminium, kunststof)… 

ONDERGRONDEN 
*Bescherming en verfraaiing van metalen structuren en industriële 
installaties.  
*Aanbevolen om aangebracht te worden op landbouwvoertuigen, 
machines, gereedschappen, loopbruggen, rolbruggen, metalen 
gebinte, aanhangwagens, enz… 
*2K PU INDUSTRIE FOND wordt zowel op ferro metalen als op non 
ferro metalen die degelijk voorbereid zijn aangebracht.  

OPPERVLAKTE 
VOORBEREIDING 
 

*Op ferro metalen: De te schilderen oppervlakten moeten zuiver zijn 
en volledig droog. Vuil, oude niet hechtende verflagen en vetsporen 
verwijderen door ontvetten, schuren of zandstralen, ontstoffen en 
reinigen. 
Roest, walshuid of oude verflagen bij voorkeur zandstralen of 
gritstralen tot een minimum norm SA2 en indien stralen niet mogelijk 
is door schuren tot een norm ST3. 
Oude verflagen in goede staat die overschilderd moeten worden 
schuren of borstelen met een stalen borstel om de hechting te 
bevorderen; vervolgens reinigen en ontstoffen. 
Geschuurde en/of gezandstraalde oppervlakken moeten onmiddellijk 
na de voorbehandeling geschilderd worden. 
*Voor applicatie op non ferro metalen: Ontvetten met ROBINCLEAN. 
Drogen. Rechtstreeks op de oppervlakte aanbrengen hoewel het 
aangeraden is om lichtjes te schuren om een ideale hechting te 
bekomen. 
*Op kunststoffen: Ontvetten met ROBINCLEAN. Drogen. 
Aanbrengen. Doe een voorafgaandelijke hechtingstest. 

VERWERKING 
Giet component B (verharder) in component A (gekleurde base).  
Verhouding CA/CB: 30/1in gewicht 20:1 in volume.  
Op viscositeit brengen en het mengsel 15 minuten laten inwerken 
voor gebruik. Meng de hoeveelheid in functie van de verwerkingstijd. 
Na 6 uren is het mengsel onbruikbaar. 

IDENTIFICATIE GEGEVENS 
 
 

Uitzicht van de droge verffilm: 
Droog stofgehalte:  
Densiteit van het mengsel: 
Viscositeit bij 20°C: 
Flash point: 
Droogtijd bij 20°C, 60% RV: 
 en 40 µm droog:  
                           Potlife bij  
20°C:  
Theoretisch rendement: 
Aanbevolen laagdikte:  

Mat zijdeglans 
68 ± 1 % (52 ± 1 % in volume) 
1.45 
120 s ± 10s Ford n°4 cup 
> 21°C  
stofvrij 20 minuten 
Droog voor aanraking: 1 uur 
6 uren  
9 m²/kg bij 40 µm droog op vlak ondergrond en zonder verlies 
40 µm droog op non ferro metalen en 80 – 120 µm op ferro metalen 
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APPLICATIE Materiaal Verdunning 
  Kwast Tussen 0 en 5 % Polyurethaan verdunner L-

20481 
 Rol  
 Pneumatisch spuitpistool Tussen  5 en 20 % Polyuréthaan verdunner L-

9118 
 Pistolet airless  
 
OVERSCHILDERBAARHEID Met zichzelf na 24 uren droging. 

 
AANBEVELINGEN Applicatie omstandigheden: 

* Zowel de ondergrond als de omgevingstemperaturen moeten boven 
de 10°C en onder de 35°C liggen. 
* Niet gecondenseerde ondergronden: de temperatuur moet 
minstens 3° hoger liggen dan het douwpunt. 
* De relatieve vochtigheid moet lager liggen dan 75 %. 
  

KLEUREN RAL 7032, andere kleuren op aanvraag 

 
VERPAKKINGEN   Component A : 18li  Component A: 2,5li  
   Component B : verharder PU 

L13390: 0,9li 
 Component B: 0.5L verharder 

PU L-12813 of 0,5 li verharder     
L-12828 in geval van kwasten of 
rollen. 

REINIGING POLYURETHAAN VERDUNNER 
L-91187 of cellulose thinner  

   

ATTESTATIE Een laag van 40µm 2KPU fond RAL 7032 gevolgd door 2 lagen van 
40µm 2K PU finition L-15400 beantwoorden aan: 
*de vereisten C4 van de norm ISO 12944-2 
*werd goedgekeurd cfr de normASTM D 2794 “resistance of organic 
coatings to the effects of rapid deformation”, de bekomen resultaten 
zijn gelijk aan deze die men bekomt met een powder coating. 

 
BEWARING 1 jaar in gesloten en ongeopende verpakking. 

Opslaan in een goed geventileerd lokaal met een temperatuur tussen 
+ 5 en 
 + 35°C. 
 

HYGIENE EN VEILIGHEID 
 
VOC WAARDEN 

Zie de overeenkomende MSDS. 
 
Maximale toegelaten EU gehal te (Cat I IA/ j )  :  

550g/ l (2010) 
2KPU Industr ie fond Composant A+B+verdunner :  538g/ l  
 

 
 
Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik,  na te gaan of dit wel de laatste 
editie is. Alle informaties weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste 
omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen. 
 
 


