
Ultrafill 3

Voordelen & Eigenschappen

• Nieuwe harstechnologie – verbetert aanzienlijk de 
hechting op PP-composietmaterialen zonder 
voorbehandeling

• Geen resten op de spuitbusrand door een hogere 
nozzle – onmiddellijke vrijgave van de schudkogel en 
beter mengbaar 

• Zeer flexibel en bestand tegen scheurvorming en 
fysieke krachten/belasting 

• Hoge viscositeit en zeer weinig oplosmiddel – zorgt voor 
een gladde afwerking met een uitzonderlijke 
schuurtolerantie

• Nieuw ventielsysteem – verminderde kans op 
druppelvorming

• Verbeterde spuitbusformule, drijfgasmengsel en 
verstuiver – verbeterde toevoersnelheid, sneldrogend

• Zuur etsende werking – zorgt voor een optimale 
hechting op metalen ondergronden

Art.nr. Product S/C Verpakking

86801 Ultrafill 3 Black UFL3-BLK 500 ml spuitbus
86802 Ultrafill 3 Grey UFL3-G 500 ml spuitbus
86803 Ultrafill 3 White UFL3-W 500 ml spuitbus
86804 Ultrafill 3 Red UFL3-RD 500 ml spuitbus
86805 Ultrafill 3 Blue UFL3-BL 500 ml spuitbus
86806 Ultrafill 3 Yellow UFL3-YE 500 ml spuitbus
86870 Spare nozzles Zakje van 12 nozzles

Toepassing

KENT Ultrafill 3 maakt gebruik van de modernste hybride harstechnologie om een uitzonderlijke 
hechting te bieden op PP-composietmaterialen en andere harde kunststoffen, evenals op 
verzinkt, gegalvaniseerd staal, aluminium en andere delicate ondergronden. 
KENT Ultrafill 3 is volledig compatibel met de nieuwste verfgeneratie voor overspuiten met verven 
op waterbasis en verven op basis van oplosmiddelen. De zure aard van het product zorgt voor 
een uitstekende hechting op metalen oppervlakken dankzij een zuur etsende werking.

N.B.: Niet gebruiken op zeer flexibele / geplastificeerde kunststofoppervlakken.

Ultrafill 3 is een 1K-spuitbusprimer/filler voor toepassing op metalen, alle harde kunststof en bestaande 
coatingondergronden zonder hechtingshulp 



Instructies

1.Bereid het oppervlak voor door machinaal of handmatig met P240 te schuren.
2.Reinig de te behandelen zone met KENT Acrysol. Zorg ervoor dat de oppervlakken volledig 

vet- en stofvrij zijn en laat deze drogen.
3.Bus vóór gebruik goed schudden vanwege het hoge vaste stofgehalte. Als richtlijn 2 minuten 

na het losmaken van de schudkogel.
4.Houd de bus recht en spuit op een afstand van 15 tot 20 cm.
5.Gebruik een meerlagige techniek waarbij dunne lagen worden aangebracht, en laat ongeveer 

5 minuten tussen de verschillende toepassingen bij omgevingsomstandigheden (20 ° C).
6.Nabehandeling, inclusief schuren, kan al binnen 20 minuten na het aanbrengen van de 

laatste laag, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, vochtigheid en laagdiepte. Bij gebruik 
van een infrarooddroger of ovendroging (60 ° C) wordt de tijd verkort tot 5-10 minuten.

7.Na gebruik de bus omkeren en de verstuiver induwen om deze te reinigen!

NB: 
• Houd rekening met de snelle droogtijd van dit product.  Als een te zware laag wordt 

aangebracht, is het mogelijk dat oplosmiddel tussen de lagen komt vast te zitten, waardoor 
verfonvolkomenheden in een later stadium kunnen ontstaan.

• Voor een snelle afwerking is het noodzakelijk dat 3 - 4 lichtere lagen worden aangebracht in 
plaats van 1 - 2 dikke lagen. Dikke lagen zullen het oplosmiddel insluiten en het 
uithardingsproces aanzienlijk vertragen.



Technische Informatie

Uiterlijk [Basis]: Een gladde, viskeuze, vloeibare acryl [verschillende kleuren] 

Kleur: Grijs, wit, zwart, rood, blauw, geel

Consistentie: Spuitbus, thixotroop

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 3208 20 90

VOS: Grijs 670 g/l Rood 670 g/l

Zwart 667 g/l Blauw 670 g/l

Wit 666 g/l Geel 667 g/l

Pot life: Niet van toepassing

Mengverhouding: Niet van toepassing

Thinner/ verdunner: Niet van toepassing

Soortelijk gewicht [Basis]: ~1.07 – 1.10 nominaal @20°C [Grijs]

Droogtijd: 15 - 20 minuten bij 20°C afhankelijk van de dikte

Droge filmdikte: 35 – ~60µm per laag en afhankelijk van de laagdikte

Droogtijd tussen de lagen: ~ 5 - 10 minuten, afhankelijk van de laagdikte en van de temperatuur

Kleefvrij: 3 minuten

Dekking: 1m² per bus, afhankelijk van de laagdikte

Aantal lagen: 3 – 4 lichte lagen

Zoutneveltest: 540+ uren ASTM G 85 

Temp.bestendigheid: Tot +80°C

Toepassingstemperatuur: +10 tot +25°C

Toepassingsafstand: 15 - 20 cm
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SRL/BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux SRL/BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux SRL/BV en KENT Nederland BV handelen 
onder de naam KENT.
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