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Technisch  merkblad       -       Produktinformatie 
Produkt:  NITRO- KOMBISPACHTEL 

Ons technisch advies voor het gebruik in schriftelijke of mondelinge vorm of door beproevingen geschiedt overeenkomstig ons weten, maar geldt als alleen als 
onverbindende verwijzing ook met betrekking op eventuele beschermende rechten van derden en stelt u niet vrij van uw eigen beproeving van de door ons geleverde 
producten op de geschiktheid voor de bepaalde  werkwijzen en doelen. Gebruik, toepassing en verwerking van de producten geschieden buiten ons vermogen tot 
controle en liggen van daar exclusief in uw eigen gebied van verantwoordelijkheid. Airo garandeert, dat de producten met de bijhorende specificaties overeenkomen. 
Wij overnemen geen verantwoordelijkheid bij schade of ongevallen, die in verband met het gebruik van de producten kunnen ontstaan. Onze verantwoordelijkheid is 
beperkt op de vervanging of vergoeding van producten, die niet aan de vermelde specificaties voldoen. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Eigenschappen: 
Snel drogende 1K fijne plamuur op basis van nitrocellulose kunsthars. Goed geschikt als 
mesplamuur voor het verwijderen van kleine beschadigingen zoals krassen of steenslag 
gaten alsmede voor het glad maken van kleine ongelijkmatigheden. 
Uitstekend hechtvermogen op Staalplaat, hout en auto-carrosseriedelen op basis van 
polyester.  
 

Toepassingsgebied: 
Autoreparatie, schilder, industrie 
 

Chemische basis: 
Nitro- Kombispachtel: Nitrocellulose, alkydhars, pigmenten en oplosmiddel. 

 

Gebruiksaanwijzing: 
De te plamuren oppervlakken moeten vet- en roestvrij en iets ruw gemaakt zijn. In dunne 
lagen aangebracht kan de plamuur na ca. 20 minuten droogtijd geschuurd worden. 
Wanneer hogere lagen nodig zijn, kan meerdere malen in een dunne laag geplamuurd 
worden. Tussen het aanbrengen van de afzonderlijke lagen moet een droogtijd van ca. 1 
uur worden aangehouden. 
 

Bijzonderheden: 
Voor de betere corrosiebescherming moet blanke plaat voor het plamuren gegrond 
worden. 
 

Verwerkingstemperatuur: 
Niet onder de + 5°C! 
 

Afvalverwerking: 
Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.  
 

Schuren: 
P 180 - 400 
 

Opslagstabiliteit: 
bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden. 
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