
DE IJSSEL COATINGS / W W W.DE- IJSSEL- COATINGS.SE

PRODUKTBESKRIVNING

Vitt finspackel baserat på omättat, semi-flexibelt 
polyesterharts.

FÖRDELAR

Idealiskt för reparation av småskador och repor i 
gelcoat och glasfiber.
Speciellt användbart på ljusa ytor.
Kan övermålas direkt med Double Coat utan att 
grundmåla.
Snabbhärdande.
Begränsad krympmån.
Fin att bearbeta och slipa; mycket fin finish.
Exceptionellt bra vidhäftning.
Kan slipas redan efter 30 minuter.

KULÖR OCH GLANS

Vit bas och härdare, matt finish

GRUNDEGENSK APER VID + 23 °C OCH 50 %  

RELATIV LUFTFUKTIGHET

Densitet: Ca. 2,0 g/cm3

Torrhalt: Ca. 10 0% (volym)
Rek. skikttjocklek: Beroende på yta
Dammtorrt efter: 10 min.
Fullt härdat efter: 30 min.
Övermålningsintervall: Min. 60 min. Max. obegränsat, 
förutsatt att ytan är fri från föroreningar
Hållbarhet: Separata komponenter, förvarade i 
originalförpackning, 6 mån.
Flampunkt (DIN53213 ): IJmofix baskomponent +31 °C 
/ IJmofix härdar komponent +65 °C

TEORETISK STRÄCKFÖRMÅGA

Vid 50 0 μm: 1,0 m2/kg
Vid 10 0 μm: 8 m2/l
Vid 150 μm: 4 m2/l

(μm = mikrometer)
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Y TOR OCH TEMPERATUR

Stål: Torr och fri från rost, olja, smörja, föroreningar, 
gammal färg och lösa partiklar, slipas med P80 och av-
fettas med Double Coat Avfettning.

Glasfiberarmerad polyester: Torr och fri från rost, olja, 
smörja, föroreningar, gammal färg och lösa partiklar, slipas 
med P120 och avfettas med Double Coat Avfettning.

Under applikation och härdning bör temperaturen inte 
understiga +10 °C. Ytans tempera tur bör hålla sig minst  
+3 °C över daggpunkten.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Blanda bas- och härdarkomponenten under intensiv 
omrörning.

Använd endast IJmofix på ytor över vattenlinjen Appliceras 
med spackelspade. Tvätta verktygen med Double Coat 
Avfettning eller Double Coat Förtunning. Blandad produkt 
får ej spädas med förtunning eller appliceras med spruta.

Härdaren innehåller peroxider. Efter att komponenterna 
bland ats ökar produktens temperatur radikalt beroende 
på exo termisk reaktion. Blanda därför inte större mängd 
spackel än det som kan appliceras inom brukstiden.

Blandningsförhållande: 10 0 + 2. Tillsätt endast 1–2% 
härdare i önskad mängd bas.

Induktionstid: Ingen

Brukstid (pot life): 
4 min. vid +25 °C

6 min. vid +20 °C

9 min. vid +15 °C
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15 °C

90 min.

90 min.

obegränsat

Min. med IJmofix efter avfettning och slipning 
med P80 –120

Min. med IJmopox HB Coating eller Double Coat, 
efter avfettning och slipning med P120 –180 

Max. med IJmopox HB Coating eller Double Coat, 
efter avfettning och slipning med P120 –180

20 °C

60 min.

60 min.

25 °C

45 min.

45 min.

ÖVERMÅLNING


