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Benodigde producten: 
• FANTASTIC-COLOR DB 48885-100 
• Magneetvuller-additief EL 460-0051 
• FANTASTIC-COLOR DB 4888x(glansgraad)-(kleur) 
 
Houd u aan de exacte verhoudingen bij de toevoeging van verharders en verdunners, zoals 
hieronder beschreven. 
 
Beschrijving/Kenmerken: 
Hesse Magneetvuller DPM 4770-100 is een gepigmenteerde tweecomponenten PUR 
grondlaag met ferromagnetische werking, die bij toepassing van een toereikende laklaag 
geschikt is voor in de handel gebruikelijke magneten. 
 
Toepassingsgebieden: 
 
Gekleurde, magnetische oppervlakken in de meubel-, interieur- en winkelbouw. 
 
Verwerkingsvoorbeeld: 
• Aanbrengen in zes tot acht lagen op geschikt substraat, telkens met een verbruik van  

250 - 400 g/m² en tussendroging (4 h / 20 °C). De maximale totale dikte van de natte laag 
bedraagt 3200 g/m². 

• Gebruik de volgende menging om de kwaliteit DPM 4770-100 te verkrijgen: 
1 volumedeel FANTASTIC-COLOR DB 48885-100 
1 volumedeel Magneetvuller-additief EL 460-0051 
Mengverhouding (volumetrisch) 5 : 1 met PUR Verharder DR 4071 

• De magnetische werking is afhankelijk van de aanbrengdikte van de PUR magneetvuller en 
de kracht van de gebruikte magneten. 

• De met Magneetvuller DPM 4770-100 gegronde oppervlakken binnen een week aflakken 
met FANTASTIC-COLOR DB 4888x(glansgraad)-(kleur), mengverhouding (volumetrisch)  
10 : 1 met PUR Verharder DR 4071 en een verdunningstoevoeging van 25 % - 30 % aan de 
lak-/verhardermenging om roestvorming te vermijden! 

 
Informatie over verwerking en veiligheid: 
Houd rekening met de nieuwste technische informatie en de veiligheidsinformatiebladen van 
de genoemde afzonderlijke producten. 
 
Voer een test uit onder realistische omstandigheden. 
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Tip: 
Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van 
zorgvuldig onderzoek naar de huidige stand van de techniek opgesteld. Deze informatie is op 
geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene 
voorwaarden. 
Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld. 
 


