
Ultra Finish 

Art.nr. Product S/C Inhoud Verpakking

86943 Ultra Finish White PLRF 1800 g Blik
86946 Ultra Finish White PLRFC 1500 g Patroon

Voordelen & Eigenschappen

• Superglad oppervlak – zorgt voor de hoogste kwaliteit 
van de te herstellen zone

• Vervangt grof schuren door fijn schuren – verkort het 
reparatieproces en verlaagt de materiaalkost

• Schuurpapier verstopt niet – gelijkmatig, continu 
schuurproces is gegarandeerd, wat zorgt voor een 
efficiënter gebruik van het schuurpapier

• Sneldrogende eigenschappen bij 20 °C – vermindert 
energieverbruik en draagt bij aan economische efficiëntie

• Geschikt voor spotreparatie – ook bij steenslag, krassen 
en andere beschadigingen in de coating

Instructies

1. Het te behandelen oppervlak dient te worden geschuurd, schoon, droog en residuvrij te zijn.
2. Voeg 2-3% verharder toe van het gewicht aan plamuur, meng beide componenten tot een homogene 

kleur is bereikt.
3. Het mengsel dient binnen 5 minuten bij 20 °C te worden verwerkt. Pot life kan door een hogere 

temperatuur worden ingekort.
4. Na 16 tot 30 minuten kan de geharde plamuur handmatig of machinaal worden geschuurd, voor 

droogschuren gebruik P120 - P320. Het verhardingsproces wordt versneld door warmte en vertraagd 
bij lagere temperaturen. Het is niet aanbevolen om te gebruiken onder 15 °C.

Toepassing

Ultra Finish is een fijne plamuur die kan worden aangebracht in dunne lagen, voor de hoogste kwaliteit van 
de te herstellen zone. Zijn uitzonderlijk goede schuureigenschappen en het gladde, niet-poreuze oppervlak 
maken schuren met korrel P320 mogelijk zonder het schuurpapier te verstoppen. Geschikt voor het 
egaliseren van oneffen en beschadigde zones in de coating. Ook bedoeld voor het egaliseren van eerder 
met grove plamuur gevulde oppervlakken, zoals het vullen van poriën of krassen. Perfect gebruik op 
metalen en op verschillende soorten voertuigen zoals elektrische en hybrideauto’s. 

Ultra Finish combineert het eenvoudig verwerken, het snel drogen en minder schuurinspanning met de 
hoogste kwaliteit van het oppervlak



Technische Informatie
Algemene info:

Consistentie: Soepele, niet-uitzakkende pasta

Basismateriaal: Polyester

Kleur: Wit

Geur: Oplosmiddel

Houdbaarheid (maanden): 12 

Douanetariefcode: 32141010

VOS: 250 g/l

Verharder

Toebehoren: Spatel in deksel & verharder

Aantal per eenheid: 1

REV: 2021-06-21 

Te veel verharder kan leiden tot verkleuring van de toplaag. Het wordt niet aanbevolen om plamuur te gebruiken bij 
een temperatuur lager dan 10 °C. Niet gebruiken op: Thermoplastische onderdelen, met name PP, PE, PTFE, 
washprimers, 1K acryl- of nitrocelluloseproducten.
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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

Oplosbaarheid in water: Nee

Verwerkingstijd:  3-5 minuten

Droogtijd: 16-30 minuten 20 °C, 5 minuten IR korte golven, afstand 80 cm, max. temp. 80 °C of 

speciaal droogprogramma van de IR-unit 

Droge filmdikte: Hoofdzakelijk ontworpen voor alle afwerkingen met 1 laag tot 1 mm dikte (max. 2 mm)

Nat in nat: Nee

Absolute hardheid: 89 (24 u/ 20 °C) 

Soortelijk gewicht: 1.8 g/ml

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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