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OPIS 
BUMPERPLAST 30 FAST IN BUMPER PLAST 90 sta oba dvokomponentna PU adheziva, narejen 

za ne strukturalna hitra popravila vseh vrst plastik, ki se uporabljajo pri avtoreparaturah (EPDM, PP, 

PUR, RIM, RRIM, SMC, TPO, TPE,…) in steklena vlakna. 

 

Imata tudi izvrsten oprijem na številne površine, kot so kovinske površine, beton in les. 

 

Izdelek je dobavljiv v standardni in hitri verziji, s katerim zagotavlja maksimalno mnogostranskost 

za popravilo vseh velikosti in metod nanašanja. 

 

Ko sta posušena, dajeta visoko trajnost popravila in zagotavljate optimalen nivo fleksibilnosti in 

odpornosti. 

 

DODATNI IZDELKI 
65146 – šobe (10 mikronov) 
61433 aplikator 
 

FIZIČNE KARAKTERISTIKE 
     BUMPER PLAST 30             BUMPER PLAST 90 
Čas dela                                   30 ''    90'' 
Rok trajanja mešanice  30 ''- 50 ''   1,5 ' – 3 ' 
Minimalen čas za mešanje                1' – 2 '    10  ' – 15 ' 
Brušenje     2' – 3 '    30 ' – 45 ' 
Kompletno sušenje    24 ur    24 ur 
 

 

PRIPRAVA 
- Površino predhodno očistite z DA93, da popolnoma odstranite vsa onesnaženja.   

- Pazljivo nanesite okoli območja popravila pod kotom cca 30 stopinj, ob odprtju 3 do 5 cm 

okoli poškodovanega območja. Naredite luknjo premera 5mm na vsakem koncu področja, da 

preprečite poškodbo / razdelitev 

- Brusite z brusnim papirjem P80 okoli poškodovanega področja (cca 3 cm) spredaj in zadaj 

območja popravila. Nato ponovno razmastite in temeljito posušite. 

- Vstavite kartušo Bumper plast v aplikator in iztisnite material, zavržite prvih 2-3 cm izdelka, 

da zagotovite dobro in konsistentno mešanje izdelka 
 

 

NANAŠANJE 

- Nanesite Bumper-plast na hrbtno stran plastike z lopatico. Če je potrebno, lahko za dosego boljšega 

rezultata uporabljate v kombinaciji  s  samolepilnim vlaknastim trakom. Izdelek enakomerno raznesite 

po površini. 

- S sprednjega dela plastike odstranite odvečni material in brusite s P180 po navedenem času sušenja 

- S pobrušenih področij odstranite prah in razmastite z DA93 

- Postopek nadaljujte s kiti za plastiko Masticplast ali Multiplast 
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POPRAVILO PLASTIKE 

OPOZORILA 
Če je še ostalo kaj izdelka, vam odsvetujemo odstranitev šobe, ko je delo dokončano. Enostavno 
zamenjajte šobo Bumperplasta, ko ga ponovno uporabite. Opremo za nanašanje očistite z 
razredčilom za čiščenje še preden se izdelek strdi.  
 

VARNOST 
Sledite napotkom na etiketi izdelka. Za več informacij preberite varnostni list. Skladen z Nacionalnimi 
statutarnimi regulativami glede zdravja in varnosti pri delu in ravnanju z odpadki. 
 

SKLADIŠČENJE 
 
                Izdelek hranite na prezračenem prostoru daleč od izpostavljenosti soncu. Skladiščiti med 5 in 30 st. C. 

 

ROK TRAJANJA 
Če še izdelek ni odprt, je rok trajanja 1 leto od izdelave. 
 

PREDLOG: 

Priporočamo uporabo 

metodo plamena, da 

zadržite optimalen oprijem 

na težavne plastike. 


