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EIGENSCHAPPEN 

• Optimaal te verspuiten, in zowel zeer fijne als ook groffe structuren. 

• Aromaatvrij. 

• Blijvend flexibel. 

• Uitstekende hechting. 

• Snelle droging. 

• Na 20 minuten nat-in-nat overspuitbaar met Repaplast Colour Finish Better Care. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
Repaplast Structure Coat NF is een zeer hoogwaardige structuurprimer met unieke eigenschappen, ontwikkeld op basis van de 
modernste technieken. Door de toevoeging van speciale reologische ingrediënten is het mogelijk om op zeer eenvoudige wijze de 
meest voorkomende gestructureerde kunststoffen fabrieksorigineel te herstellen. 
 
In de modernste voertuigen wordt op grote schaal kunststof toegepast. Zo zijn niet alleen bumpers, maar ook spiegels, 
spatborden, stootstrips en bepaalde interieurdelen uit ongelakte, gestructureerde kunststof vervaardigd. Deze kunststof heeft 
veel voordelen: het is licht van gewicht, relatief goedkoop en gemakkelijk te vormen en te bewerken. Er zijn echter ook nadelen. 
De gestructureerde kunststofdelen zijn zeer kwetsbaar voor beschadigingen, zoals krassen en schaafplekken. Met Repaplast 
Structure Coat NF zijn al deze lichte beschadigingen, eventueel met geringe voorbewerking, perfect te repareren en krijgen 
beschadigde gestructureerde delen weer een nieuw uiterlijk. 
 
Repaplast Structure Coat NF wordt geleverd met 2 nozzles waarmee de meest voorkomende structuren van grof (rode nozzle) tot 
zeer fijn (witte nozzle) moeiteloos kunnen worden nagebootst. Bovendien kan de structuur ook worden beïnvloed door simpelweg 
de spuitafstand t.o.v. het te repareren object te variëren. 
 
Voor een optimaal en duurzaam resultaat, de reparatie steeds aflakken met Repaplast Colour Finish Better Care waarmee ook de 
originele kleur kan worden benaderd. 
 
Gebruik Innotec Masking Paper Dispenser voor het beschermen van de omliggende delen tijdens het spuiten. 
 
ALGEMEEN 

VERPAKKING Aerosol 500 ML 

ARTIKELCODE 02.1139.6000 

mailto:webshop@innotec.nl
http://www.innotec.nl/


Repaplast Structure Coat NF 
versie: RSC 1020191 

053 - 428 29 54 

webshop@innotec.nl 

www.innotec.nl 

 

 

TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:  Gemodificeerde acrylaat, gecombineerd met functionele vulstoffen 

Volumieke massa / dichtheid:  ± 790 kg/m³ 

Consistentie:  Vloeibaar (spuitklaar in aerosol) 

Oplosmiddelen:  Koolwaterstoffen en esters 

Vlampunt:  < 0°C 

Temperatuurbestendigheid:  -40°C tot +90°C 

UV-bestendigheid:  Matig 

Oplosmiddelbestendigheid:  Matig 

Verwerkingscondities:  Voor een optimaal resultaat is een verwerkingstemperatuur boven 15°C (80% RLV) noodzakelijk. 

Soort ondergrond:  De meest voorkomende kunststoffen 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Repaplast 
Cleaner Antistatic en een schuurvlies, daarna voorbehandelen met Innotec Repaplast Primer New 
Formula. 

Methode van aanbrengen:  De gereinigde en voorbehandelde kunststof delen minstens 10 minuten laten uitdampen. Bus voor 
gebruik 2 minuten schudden. De reparatieplek behandelen door hierop dunne lagen Repaplast Structure 
Coat NF aan te brengen. Door het variëren van de spuitafstand in combinatie met de gekozen 
bijgeleverde nozzle (witte nozzle = fijne structuur - rode nozzle = groffe structuur) is het mogelijk de 
fabrieksoriginele structuur na te bootsen. De rest van het kunststof oppervlak naar behoeven behandelen 
zodat de reparatie het beste resultaat geeft. Repaplast Structure Coat NF altijd afsluiten met Repaplast 
Colour Finish Better Care. 

Stofdroog:  ± 10 minuten (bij 20°C) 

Doorhardingssnelheid:  ± 60 minuten (bij 20°C / 100µ laagdikte) 

Aanbevolen laagdikte:  100µ (nat) 

Schuurbaarheid:  Na volledige doordroging 

Overschilderbaarheid:  Na ± 20 minuten (bij 20°C) met Innotec Repaplast Colour Finish Better Care. 

Reinigen materialen:  Met Innotec Multisol 

Reinigen handen:  Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:  12 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:  Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:  F 

EAN-Code:  5400563035313 
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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