
Body Fillers EASY STOP 

Easy Stop is een twee-componenten 

polyester plamuur gebruikt voor het vullen 

van gaten en oneffenheden.. 

Part Nº: KEST  83330   Pot 1.1L 

Part Nº: KESD  83331  Bidon 1.3L  

Eigenschappen 
 

- Overschilderbaar met de meeste standaardlakken. 

- Snel droog. 

- Gladde en gelijkvormige consistentie. 

- Goede vuleigenschappen en zakt niet door 

- Schuurt zicht perfect. 

 

Toepassingen 
 
- Te gebruiken om kleine deuken en  

oneffenheden op staal en kunststof  

te  vullen. 

- Easy stop kan op volgende 

oppervlakken gebruikt worden : 

• Blank metaal – ontvetten en 

schuren met P40. 

• Polyester – ontvetten en schuren 

met P80. 

• Oppervlakken met originele lak 

(met uitzondering van 

thermoplastische acryl) - 

Ontvetten en schuren met P180. 

 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

- Het te behandelen oppervlak dient ontvet, droog, stof-vrij en 

licht ruw te zijn. Alle oude lagen dienen verwijderd te worden. 

- Voeg 2 delen verharder tot 98 delen rode mastic toe. 

- Meng de twee componenten  gedurende  4 à 5 minuten tot een 

gelijkmatige kleur bekomen is. 

- Na 20 à 30 minuten kan de plamuur geschuurd worden. 

- Het uitharden wordt versneld door de hitte en vertraagd door 

de koude. 

- De gevulde oppervlakte kan bewerkt worden met alle plamuur 

en beschikbare lakken op de markt. 

- Gebruik altijd een mengstaaf dit verminderd het binnendringen 

van luchtbellen en het risico op  het binnendringen van 

verontreinigende producten. 

- Panel wipes dienen altijd gebruikt te worden om vuil van het 

oppervlak te verwijderen.  

- Gebruik bij de afwerking KENT Spray Guide  om oneffenheden 

af te werken. 

Tips: 

Een teveel aan verharder  zal de uitharding niet versnellen en 

kan leiden tot problemen bij het spuiten. 

 

DS275 

Voordelen 
 

- Kan in alle vertrouwen gebruikt worden. 

- Zandstralen 20-30 minutes at 20 C 

-Kan toegepast wordne met een minimun aan vuil 

of gruis 

- Kan gebruikt worden om grote oppervlakken 

  ineens te vullen. 

- Professionele afwerking. 

Alle uitgeharde plamuren en 1K en 2K primers absorberen met de tijd een zeer kleine hoeveelheid vocht uit de atmosfeer op 

hun oppervlak . Geen van deze producten zijn hygroscopisch en elk  vochtig oppervlak  kan gemakkelijk worden verwijderd 

door licht schuren van de bovenkant met 400-600 schuurpapier of  drogen door hete lucht . Plamuur en primer oppervlakken  

zullen alleen volledig bestand  zijn tegen vocht uit de lucht wanneer  het volledige systeem  wordt toegepast – basislakken 

en blanke lakken op  de top 



Technische Informatie 

Partnr.: 83330-83331 

Omschrijving:  Easy stop 

Stock code: KEST/KESD 

Houdbaarheid:  12 maanden  vanaf productie 

Verpakking: Per stuk 

Gevareninfo: Schadelijk, irriterend en oxiderend 

Vervanging n/a 

VOS: 100 G/L 

Douanecode: 321410100 

MSDS: Ja 

Soortelijk Gewicht:: 1.8g/ml 

Mengverdeling 98:2 

Opentijd: 4-5 min 

Schuurtijd na: 20-30min 

Overschilderbaar na: 1 uur 

Gebruikstemp                  -20 tot + 1200C 

Hardheid Shore D: 70-80 

Hechting 

 Staal: 3500N 

 Gegalvaniseerd 1500N 

 Aluminium: 3000N  

Aanverwante 

Producten 

Marktsegmenten 

Gezondheids- en Veiligheidsinformatie: 

Abrasives, Acrysol, Plastic Repair system (PRS), Quickfill, General filler range, Scuff 

Repair kit, Plastic prep, mixing pallet 

 

Abrasives, Acrysol, Plastic repair system (PRS), Quickfill (QFL), General Filler Range, 

Scuff Repair Kit (SCF), Plastic Prep, mixing pallet, Spray Guide 

VOS 
2004/42/IIB(b)(250)100 

DEEL 83332b (Verharder) 

R7 Kan brand veroorzaken. 

R36 Irriterend voor de ogen. 

S3 / 7 Gesloten verpakking op een koele plaats 

S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk 

met water afspoelen en deskundig medisch 

advies inwinnen. 

S46 Bij inslikken, onmiddellijk een arts 

raadplegen en de verpakking of het etiket laten 

zien. 

SCHADELIJK 
BEVAT STYREEN 

DEEL 83332a (Mastic) 

R10 ONTVLAMBAAR. 

R20 Schadelijk bij inademing. 

R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. 

S3 Op een koele plaats bewaren. 

S46 Bij inslikken, onmiddellijk een arts 

raadplegen en de 

de verpakking of het etiket laten zien. 

S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen 

gebruiken. 

 

SCHADELIJK 

Bevat  

Benzoylperoxide 

OXIDANT 

EASY STOP 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

KENT Belux sprl/bvba  en Kent Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 

producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 

richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

KENT Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 4 

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

KENT Nederland B.V 

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENT Belux sprl/bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 

KENT Nederland B.V.  Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

•Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369 


