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EIGENSCHAPPEN 

• Aromaatarm. 

• Blijvend flexibel. 

• Zeer slagvast. 

• Kleurvast en UV-bestendig. 

• Goede brandstofbestendigheid. 

• Uitstekende hechting. 

• Goed verspuitbaar, ook in meerdere lagen. 

• Droogt snel. 

• OEM-vrijgegeven. 
 
  

 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
Repaplast Colour Finish Better Care is een moderne, professionele kunststoflak. Het product is leverbaar in de meest voorkomende 
fabrieksoriginele kleuren. Mede hierdoor is het product uitermate geschikt om te gebruiken na kunststofreparaties of om verweerde 
kunststofdelen met een zeer geringe inspanning duurzaam in originele staat terug te brengen. 
 
Repaplast Colour Finish Better Care is de ultieme kunststoflak als afwerking van de reparaties uitgevoerd met het Repaplast Scratch Repair 
System, ook na behandeling met Repaplast Structure Coat. 
 
Repaplast Colour Finish Better Care is een product op basis van alkydhars en is daardoor water- en UV-bestendig, duurzaam flexibel en geeft ook 
zonder het gebruik van een primer een uitstekende hechting op kunststof. 
 
In de huidige voertuigen wordt op grote schaal kunststof toegepast. Zo zijn niet alleen bumpers, spiegels, spatborden en stootstrips, maar ook 
nagenoeg alle interieurdelen uit ongelakte, gestructureerde kunststof vervaardigd. Deze kunststof heeft veel voordelen: hij is licht van gewicht, 
relatief goedkoop en gemakkelijk te vormen en te bewerken. Er zijn echter ook nadelen. De meeste kunststoffen zijn niet goed UV-bestendig 
waardoor de weekmakers na verloop van tijd uit de kunststof migreren. Hierdoor wordt het materiaal brozer en krijgt de toplaag een verweerd 
uiterlijk. Ook is kunststof zeer kwetsbaar voor beschadigingen, zoals krassen en schaafplekken. Met Repaplast Colour Finish Better Care zijn al 
deze lichte beschadigingen, eventueel met geringe voorbewerking, perfect te repareren en krijgt verweerde kunststof weer een nieuw uiterlijk. 
 
Door de aerosolverpakking is Repaplast Colour Finish Better Care zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. De speciale 
vlakstraalnozzle geeft de aerosol een spuitbeeld dat vergelijkbaar is met dat van een lakpistool. Dit zorgt voor een perfect eindresultaat. 
 
Voor het afplakken van de reparatieplek tijdens het spuiten is de Masking Paper Dispenser ideaal. 
 
ALGEMEEN 

VERPAKKING AEROSOL 500 ML  Zwart               | Donkergrijs      | Middengrijs    | Antraciet         | Rookgrijs 

ARTIKELCODE 02.3100.5000 | 02.3100.5030 | 02.3100.5040 | 02.3100.5020 | 02.3100.5031 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:  Kunstharslak op nitrocellulosebasis 

Volumieke massa / dichtheid:  830 kg/m³ 

Consistentie:  Vloeibaar (spuitklaar in aerosol) 

Vlampunt:  < 0°C 

Temperatuurbestendigheid:  -30°C tot +100°C 

UV-bestendigheid:  Uitstekend 

Waterbestendigheid:  Uitstekend 

Oplosmiddelbestendigheid:  Redelijk 

Verwerkingscondities:  +15°C tot +30°C (max. 80% relatieve luchtvochtigheid) 

Soort ondergrond:  Nagenoeg alle moderne kunststoffen en metalen 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergrond schuren, bij voorkeur met een 
schuurvlies. Metalen ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover. 
Onbehandeld metaal voorzien van een grondlaag (Innotec Speed Primer of Innotec Zinc Coat). 
Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic. Bij het niet volledig spuiten 
van het kunststofdeel, wordt voorbehandeling met Innotec Repaplast Primer New Formula aanbevolen. 

Methode van aanbrengen:  Spuitbus goed schudden voor gebruik. Spuitafstand 25-30 cm. In meerdere dunne lagen aanbrengen. Bij 
het aanbrengen van meerdere lagen tussentijds 10 minuten laten uitdampen. Na gebruik bus omkeren en 
ventiel schoonspuiten. 

Stofdroog:  ± 12-14 minuten (20°C / 50% relatieve luchtvochtigheid) 

Doorhardingssnelheid:  2 uur (20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid) 

Aanbevolen laagdikte:  Dunne lagen 

Reinigen materialen:  Met Innotec Multisol 

Reinigen handen:  Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:  2 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:  Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:  F 

EAN-Code:  Zwart: 5400563009734 
Donkergrijs: 5400563010167 
Middengrijs: 5400563010419 
Antraciet: 5400563010037 
Rookgrijs: 5400563010297 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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