
NST Rapid Sand

Art.nr. Product Voorraadcode Inhoud Verpakking

86744 NST Rapid Sand Green NSTRS 1000 g Blik
86989 NST Rapid Sand Green NSTRSC 1500 g Patroon

Voordelen & Eigenschappen

• Styreenvrij – voorkomt slechte geuren en vermindert de 
gezondheidsrisico's die worden veroorzaakt door styreen

• Buitengewone droogeigenschappen – geen tijdverlies in 
vergelijking met andere styreenvrije plamuur

• Geschikt voor alle metalen oppervlakken –
multifunctioneel toepasbaar

• Romige textuur – zorgt voor een perfecte gaatjesvrije 
coating met een goede flexibiliteit

• Geen plakkerig oppervlak – gemakkelijk te schuren 
zonder het schuurpapier te verstoppen

Instructies

1. Het oppervlak moet schoon, droog, ontvet en gematteerd zijn met schuurmiddelen (P80 – P120). 
2. Meng de plamuur grondig volgens gewicht met 2-3%.
3. Breng binnen 4 - 6 minuten aan bij 20 °C.
4. Laat 30 minuten drogen alvorens te schuren.
5. Schuren/drogen van de gevulde zone met P120-P240.

Toepassing

NST Rapid Sand is een styreenvrije, gebruiksvriendelijke plamuur, die wordt gekenmerkt door een romige 
textuur, en gemakkelijk is te schuren zonder dat het schuurpapier verstopt. Geschikt voor het opvullen van 
deuken en andere oneffenheden op alle ondergronden van plaatmetaal, alsook op verzinkte en 
aluminiumoppervlakken.

NST Rapid Sand is een styreenvrije, multifunctionele en gebruiksvriendelijke plamuur voor verschillende 
oppervlakken



Technische Informatie

Algemene info:

Consistentie: Soepele, niet-uitzakkende pasta

Kleur: Groen

Houdbaarheid (maanden): 12 

Douanetariefcode: 32141010

VOS: 250 g/l

Toebehoren: Spatel in deksel & verharder

Aantal per eenheid: 1

REV: 2022-06-08 

Een hogere temperatuur kan de verwerkingstijd verminderen en de droogtijd versnellen. Niet gebruiken op: 
Thermoplastische onderdelen, met name PP, PE, PTFE, wash primers, 1K acryl- of nitrocellulose producten.

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

Verwerkingstijd:  3-5 minuten

Droogtijd: 30 minuten 20 °C, 5 minuten IR-korte golven, afstand 80 cm, max. temp. 80 °C

of speciaal droogprogramma van de IR-unit 

Droge filmdikte: Het product kan in meerdere lagen worden aangebracht, maar nooit meer dan 4 mm 

totale droge filmdikte

Nat in nat: Nee

Absolute hardheid: 80 (24 u/20 °C) 

Toepassingstemp. (min.):  10 °C

Toepassingstemp. (max.):  30 °C

Temp.weerstand (max.): 80 °C

Temp.weerstand (min.): -20 °C

Gehalte vaste inhoud: 94-95 wt.% (comp. A+B)
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