
Omschrijving:

Aanbevolen gebruik:

Belastingstemperatuur:

Verkrijgbaarheid:

HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250 is een twee-componenten, oplosmiddel-vrij, epoxy plamuur.
Wanneer de plamuur volledig is uitgehard is bij bestand tegen water, alifatische koolwaterstof, en 
vergelijkbare producten. Kan in dikke lagen worden aangebracht tot ca. 5 mm zonder risico op uitlopen 
of zakken.

1. Als een plamuur voor metalen, hardhout, en andere stijve materialen.
2. Voor het plamuren van speldegaatjes in lassen en gelijksoortige onvolkomenheden in staal werk die 
later niet worden blootgesteld aan sterke chemicaliiën

Maximaal, alleen droge blootstelling: 140°C/284°F. In water (geen temperatuurgradiënt): 35°C/95°F

Maakt deel uit van het assortiment van de Hempel-groep. Lokale verkrijgbaarheid in overleg.

FYSISCHE GEGEVENS:

De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.

Kleur nrs/Kleuren:
Uiterlijk: Half-glans
Volume vast in %: 100 

VOS-gehalte:
Volledig uitgehard: 5 dag(en) (ongeveer) 20°C
Handdroog: 8 ongeveer. uur(en) 20°C
Soortgelijk gewicht:
Vlampunt:

-

19810 Licht grijs

70 °C [158 °F]
1.6 kg/liter [13.2 lbs/US gallon]

10 g/l [0.1 lbs/US gallon]

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

Versie, gemixt product:
Mengverhouding:

Applicatie methode: Plamuurmes, of iets vergelijkbaars.
Verdunner (max.vol.):

35250

1 : 1 per volume

Niet verdunnen:
Verwerkingstijd 1 uur 20°C

Overschildertijd, min:  Volgens specificatie.
Overschildertijd, max:  Volgens specificatie.

BASIS 35259: VERHARDER 95250

Veiligheid: Voorzichtigheid is geboden. Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de 
etiketten op verpakkingen en verfblikken, raadpleeg Hempel´s Safety Data Sheets en houdt u aan alle 
plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.
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Voorbehandeling oppervlak: Metaal: Verwijder olie, vet etc. met een geschikt reinigingsmiddel. Verwijder zout en andere 
verontreinigingen door met zoet water schoon te spuiten (hoge druk). Gritstralen, mechanische 
ontroesting of schuren, afhankelijk van het materiaal en de conditie van het oppervlak. Putvorming in 
staal moet worden gegritstraald en/of geslepen met sneldraaiend slijpgereedschap. Rond scherpe 
randen af. Reinig het oppervlak ten slotte met HEMPEL THINNER. Een grondlaag aanbrengen na 
gritstralen kan worden gedaan met een dunne laag van bijv. HEMPADUR.

APPLICATIE CONDITIES: Alleen aanbrengen op een droog en schoon oppervlak met een temperatuur boven het dauwpunt om 
condensvorming te voorkomen. Alleen toepassen wanneer aanbrengen en verharden kan geschieden 
bij temperaturen boven: 5°C/41°F. Zorg in gesloten ruimtes voor een goede ventilatie tijdens het 
aanbrengen en drogen.

VOLGENDE LAAG: Volgens specificatie.  Aanbevolen systemen zijn: HEMPALIN , HEMPATEX, HEMPADUR.
Hoogglansafwerking mag niet direct op de toplaag worden aangebracht. Een tussenliggende laag, bijv.
van een geschikte HEMPADUR-coating, wordt aanbevolen.

Opmerkingen:

Applicatie(s): Meng en roer de twee componenten zorgvuldig tot een egale lichte grijze kleur wordt verkregen,
waarna de filler kan worden gebruikt.
Als de maximale overschildertijd is verstreken, moet het oppervlak worden opgeruwd om een goede 
hechting tussen de lagen te waarborgen.
Kan worden geschuurd na 16 uur (20 °C).
HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250 Uitsluitend voor professioneel gebruik.Nota:

UITGAVE: HEMPEL A/S 3525019810

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor toelichting, definities en strekking de "Explanatory Notes" beschikbaar op www.hempel.com. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en 
aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde 
omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd.
Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL's ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR 
VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN 
aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip 
van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de 
achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgifte.
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