
Un singur adeziv pentru aproape
toate materialele plastice.
Avantaje:
Recomandat atât la aplicarea în
straturi foarte subtiri cât si la umple-
rea golurilor.

Amestecãtor special.
Avantaje:
Amestecare optimã.
Pierderi minime de adeziv.

Întãrire rapidã.
Avantaje:
Prelucrarea ulterioarã ( ex. slefuirea)
este posibilã dupã un timp foarte
scurt.

Rezistentã chimicã foarte bunã.
Avantaje:
Rezistentã la benzinã, uleiuri etc.

Nu contine solventi.

Este omologat OEM.

Tubul de adeziv desfãcut poate fi uti-
lizat timp de 2 ani.

Atentie:
Nu se recomandã pentru PE (polieti-
lenã), PP (polipropilenã), PTFE
(teflon).
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Set de reparatie - Replast
Sistem complet pentru repararea profesionalã
a pãrtilor din material plastic, fibrã de sticlã
sau fibrã de carbon.

,

Adeziv rapid Adeziv universal
Timp de întãrire 90 sec. 3,5 min.
Se poate prelucra dupã (23 °C) 10 min. 30 min.
Duritate Shore D 79 79
Culoare negru negru

Auto
Spoilere, grilã radiator, clipsuri panouri, barã protectie, suport faruri si radiator
etc.

Camioane / Autobuze
Apãrãtori, bare protectie, tub aspiratie aer etc.

Motociclete
Carenã, toate pãrtile din material plastic.

Domenii de utilizare

Date tehnice

Denumire Continut Art. Nr. U.A.
Set reparatie REPLAST * 893 500 0 1
Curãtitor 500 ml 893 500 1 1
Primer 200 ml 893 500 2 1
Adeziv rapid 50 ml 893 500 3 1
Adeziv universal 50 ml 893 500 4 1
Bandã de rezistentã autoaderentã 3,5 m 893 500 6 1
Bandã de contur 3,5 m 893 500 7 1
Amestecãtor elicoidal - 891 486 25
Pistol adeziv - 891 893 485 1

*) 1 set = 1 Curãtitor, 1 Primer, 2 Adeziv rapid, 4 Adeziv universal, 1 Bandã de rezi-
stentã autoaderentã, 1 Bandã contur, 25 Amestecãtoare, 1 Pistol adeziv
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Set de reparatie - Replast
Mod de utilizare

1. Se pulverizeazã pe suprafatã Curãtitorul
Replast si se astepteatã 2 min. Se curãtã
foarte bine cu o lavetã curatã si uscatã.

2. In partea terminalã a fisurii se prelucrea-
zã un mic orificiu pentru a stopa extinde-
rea acesteia.

3. Se prelucreazã marginile fisurii pentru
obtinerea unui profil “V”.

4. Se slefuieste atât exteriorul cât si interiorul
zonei de lipit cu hârtie abrazivã cu granu-
latie P180. Se va evita supraîncãlzirea
zonei în timpul slefuirii.

5. Se pulverizeazã pe suprafata de lipit un
strat subtire de Primer. Se asteaptã usca-
rea acestuia timp de cel putin 2 min (23
°C).

6. Se decupeazã din banda de rezistentã o
bucatã a cãrei dimensiune sã depãseascã
cu 2÷3 cm suprafata zonei de reparat.

7. In functie de tipul operatiunii se alege
Adezivul universal sau cel rapid. Inainte
de aplicarea adezivului pe banda de
rezistentã se înlãturã primii 2 cm de ade-
ziv pentru a ne asigura de omogenitatea
amestecului.

8. Adezivul trebuie aplicat pe banda de rezi-
stentã. In timpul aplicãrii vârful mixerului
trebuie sã se afle întotdeauna în interiorul
cordonului pentru a se evita formarea
golurilor de aer.

10. Dupã ce adezivul s-a întãrit suprafata
acestuia se slefuieste cu hârtie abrazivã
P180. Se va evita supraîncãlzirea zonei
slefuite.

11. Pregãtirea suprafetei pentru vopsire se
face slefuind cu hârtie abrazivã P320 zona
reparatã. Zona lipitã nu se degreseazã
(Curãtitorul intrã în interiorul adezivului!).
Dupã slefuire se aplicã primerul de vopsire
si vopseaua (pentru aceste 2 operatii se
respectã indicatiile producãtorului).

9. Aplicarea benzii de adeziv se face întot-
deauna pe partea interioarã a fisurii.
Aplicarea se face apãsând încet pânã
când adezivul va apare pe partea exte-
rioarã a fisurii. Inlãturarea adezivului în
surplus si corectarea formei acestuia se
face cu ajutorul benzii de contur.
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