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PRODUCT INFORMATIE 

 

Primer & Filler Black 
 
Bardahl Primer & Filler is een erg sterke en snel drogende vuller. Dit product vult, repareert en bedekt kleine 
gaatjes en oneffenheden en perfectioneert gerepareerde oppervlakken.  
 
Bardahl Primer & Filler kan ook gebruikt worden als een primer om verschillende oppervlakken een duurzame 
beschermende laag te geven. Voorziet de body van een gladde laag, die ook geschuurd en overgespoten kan 
worden.  
 
 
Waar te gebruiken  
 
Dit product kan gebruikt worden bij alle vormen van conventionele metalen oppervlakken en de meeste 
synthetische lakken en deklagen. 
 
 
Waar niet te gebruiken  
 
Dit product dient niet gebruikt te worden op flexibele kunststof oppervlakken. 
 
 
Voordelen 

 
− Speciale formulering om te vullen en oppervlakken glad te maken. 
− Biedt een gladde matte afwerking met die makkelijk opgeschuurd kan worden. 
− Uitstekende hechting aan metalen en aan oude verflagen. 
− Compatibel met de meest gebruikte autolakken. 
− Zeer flexibel 
− Voorkomt verspilling van materiaal. 
− Vult snel. 
− Droogt snel. 
− Verkrijgbaar in zwart, grijs en wit 
 
 
 
Analytische gegevens  
Test Resultaten 
Appearance Een gladde visceuze mobiele vloeistof 
Viscositeit 700 – 1,200 cPs, nominaal bij 20°C 
Dichtheid 1.105 – 1.145 nominaal bij 20°C 
Vaste stof % m/m 79.2 +/- 1% 
Drager % m/m  20.8 +/- 1% 
Volatile Organic Content 2004/42/IIB(e) (840) 653 
Brandbaarheid  Extreem ontvlambaar, flash point -20°C. 
Droogtijd Ongeveer  20 minuten bij 20°C 
Optimale gebruikstemp. Tussen de 10°C en 25°C 
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Gebruiksaanwijzing 
 
Schud de bus goed voor gebruik. Voor het beste resultaat, reinig het oppervlak goed met Bardahl Bodysol. 
Gebruik de primer & filler bij kamertemperatuur, spuit het op het oppervlak op een afstand van 30-40cm. Laat 
het 20 minuten drogen. Indien gewenst, kan het oppervlak geschuurd worden. 
Draai na gebruik de bus om en doorspuiten totdat er alleen gas ontsnapt. Dit reinigt de sproeikop. 
  
 
Zwart       
Artikelnummer 65305    
Contents 500 ml   
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