
 

 

 

 

 TECHNISCH INFORMATIEBLAD [PPHSAD01] 

 
PlusPaint 2K High Speed Air Dry Grondverf  
 
 

2K vullende grondverf die zich onderscheid door de zeer korte droogtijd zonder 
toevoeging van temperatuur / geforceerde droging. Buitengewoon geschikt voor 
spot-repair en deelreparaties in  een 1-dagssysteem. 
 
PlusPaint 2K High Speed Air Dry Grondverf  kan al geschuurd worden na 15 minuten 
luchtdroging (20º celcius).  
 
Door andere vermenging ontstaat een nog betere vulling en kan er geschuurd worden 
na 45 minuten luchtdroging (20º celcius). 
 
Naast een grijze versie (PPHSAD01) is er ook een zwarte versie (PPHSAD11) welke 
onderling vermengd kunnen worden om naar eigen inzicht grijstinten te creëren.   
 
 
 
 
PlusPaint 2K High Speed Air Dry Grondverf draagt wezenlijk bij aan het rendement en 
MVO-beleid van een schadeherstelbedrijf door verlaging van het energieverbruik. 
 
 
 
 
 
 
  

De technische aanwijzingen en adviezen zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen. We garanderen de perfecte kwaliteit van 
de producten. Aangezien het gebruik niet binnen onze controle ligt, aanvaarden we echter geen aansprakelijkheid voor de 
behaalde resultaten. 
 
Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Gebruik tijdens mengen en applicatie uw persoonlijke 
beschermingsmiddelen.  
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VOORBEREIDING ONDERGROND 

 
 

 Staal, galvanisch/elektrolytisch verzinkte staalplaat of zacht aluminium, 
gereinigd, geschuurd en gegrond met 1K primer of wash primer 

 Licht geschuurd oud of origineel lakwerk 

 Ondergronden behandeld met 2K polyester producten en daarna fijn 
geschuurd. 

 

 

 Schuren met P220-P320.  

 Reinig het te behandelen oppervlak met siliconenreiniger en zorg dat het 
droog is en vrij van siliconen, was, vet en andere vreemde materialen. 

 Voorkom het gebruik van watergedragen reinigingsmiddelen op delen waar 
polyesterplamuur is aangebracht. 

 
 

Ingesteld op 15 minuten droogtijd bij 20º C. 
 
VERWERKING 

 
 

15 minuten 
luchtdroging 

 VOLUME GEWICHT 

PPHSAD01 2K HIGH SPEED AIR DRY 
GRONDVERF 

2 100 (100) gr. 

PPHSAD02 2K HIGH SPEED AIR DRY 
VERHARDER 

1 33 (133) gr.  

PPHSAD03 VERDUNNER  
VOOR 2K HIGH SPEED 
AIR DRY GRONDVERF 

2 53 (186) gr. 

 

 Beperkte potlife: 15-20 min. bij 20º C. Reinig direct pistool na gebruik! 
 

 

 14"- 18" DIN 4 mm bij 20°C 

 Geen elastificeringsmiddel nodig bij kunststof 
 

  

 
 

 Opening 1,3-1,4 mm - 1,5 bar 

 2-3 lagen, waarbij de eerste 2 lagen nat-in-nat, zonder tussenuitdamptijd, 
verwerkt kunnen worden (3 lagen is ± 100 μm) 

 

 
 

 Max. 2’ minuten uitdamptijd tussen de lagen 
 

 
 

 15-20 min. / 20º C (afhankelijk van laagdikte) 

 10 min. / 60º C 
 

 
 

 P500-P600 
 

 

 Overspuitbaar met 2K aflakken en watergedragen basislakken 
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Ingesteld op 45 minuten droogtijd bij 20º C. 
 
VERWERKING 

 
 

45 minuten 
luchtdroging 

 VOLUME GEWICHT 

PPHSAD01 2K HIGH SPEED AIR DRY 
GRONDVERF 

4 100 (100) gr. 

PPHSAD10 VERHARDER TRAAG  
VOOR 2K HIGH SPEED 
AIR DRY GRONDVERF 

1 16 (116) gr.  

PPHSAD08 VERDUNNER TRAAG  
VOOR 2K HIGH SPEED 
AIR DRY GRONDVERF 

1 13 (129) gr. 

 

 Potlife: 30 min. bij 20º C. 
 
 

 14"- 18" DIN 4 mm bij 20°C 

 Geen elastificeringsmiddel nodig bij kunststof 
 

  

 
 

 Opening 1,3-1,4 mm – 1,6-1,8 bar 

 2-3 lagen, waarbij de eerste 2 lagen nat-in-nat zonder tussenuitdamptijd, 
verwerkt kunnen worden (3 lagen is ± 100 μm) 

 

 
 

 Max. 10’ minuten uitdamptijd tussen de lagen 
 

 
 

 45 min. / 20º C (afhankelijk van laagdikte) 

 30 min. / 60º C 
 

 
 

 P500-P600 
 

 

 Overspuitbaar met 2K aflakken en watergedragen basislakken 

 


