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 HP MULTIGREY FILLER - 1.841.8700–8800-8900 
 
 
Update februari 2015 
 

2K ACRYLIC FILLER FOR HIGH PRODUCTIVITY 

LIGHT GREY (8700) – GREY (8800) & DARK GREY (8900) 

 
HP Multigrey Filler is een 2K, zeer snel drogende acrylaat filler die de productiviteit in de werkplaats 
aanzienlijk vergroot. Het heeft goede vullende eigenschappen en excellente vloeiing, is gemakkelijk te 
schuren, biedt optimale lakstand en krimpt niet op reparatieplekken. Door het mengen van de lichtgrijze, 
grijze en donkergrijze versie in de juiste verhouding, kan de meest geschikte voorkleur gemaakt worden 
waarmee dekking eenvoudig wordt bereikt. Dit bespaart aanzienlijk tijd en materiaal. 
HP Multigrey Filler reduceert het proces in alle droogsystemen (luchtdrogend, ovendroging, IR) en in elk 
applicatie proces. 
HP Multigrey Filler in combinatie met HP Primer Aerosol en HP Clear vormt een systeem gericht op 
hoge productiviteit, geschikt voor het uitvoeren van spot repairs en deelreparaties. 
 
 

ONDERGRONDEN 

 
Blank, ontvet en geschuurd staal (alleen op kleine plekjes). 
Polyesterplamuur, glasvezel versterkt polyester en gelcoat, geschuurd met P280-P320. 
Oude, in goede staat verkerende, geschuurde laklagen. 
 
LET OP: Zorg bij het lakken van oude, oplosmiddelgevoelige ondergronden dat scheuren in het oppervlak 
geheel worden weggeschuurd en breng HP Multigrey Filler aan op het gehele paneel. HP Multigrey Filler 
is niet geschikt voor het isoleren van thermoplastische en/of slecht hechtende ondergronden.  
 
 

VOORBEREIDING 

 
Het oppervlak met water (bij voorkeur warm) en een mild reinigingsmiddel schoonmaken. Schuur 
met P280-P320. Het oppervlak met Anti-siliconen Ontvetter 3600 of AQUAMAX® Pre-cleaner 
reinigen. Voor een optimale corrosiewering, eerst 1-2 lagen HP Aerosol Primer aanbrengen op blank 
metaal. 
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 Primer Filler Primer Surfacer 

 

HP Multigrey Filler 

Verharder 

Verdunner 

hoeveelheid gewicht. hoeveelheid gewicht 

 4 1000 

 1 160 

 0 0 

 4 1000 

 1 160 

 0,4- 0,6 60-90 

Viscositeit – DIN4 200 C 

Potlife 

65 – 70” 

30 min. 

22 – 28” 

45 – 60 min. 

 
LET OP: Toevoeging van AD 1208 plasticiteit toevoeging met 10 – 30%. 
 
 

VERHARDERS - VERDUNNERS 
 

Verharders 4000 

6000 

8000 

9000 

 Slow 

Snel 

Extra snel 

Super snel 

Reparaties boven 30°C 

Gedeeltelijke reparaties & kleine plekjes op < 25oC 

Gedeeltelijke reparaties <25oC & kleine plekjes >25oC 

Kleine plekjes onder 25oC 

Verdunners 2505 

2510 

2520 

 Snel 

Normaal 

Langzaam 

Kleine plekjes 

Gedeeltelijke reparaties altijd <25o C 

Totale reparaties >25o C 

 
 

APPLICATIE 

 

 Primer Filler Primer Surfacer 

Spuitpistool Conventioneel High transfer 
efficiency 

Conventioneel High Transfer 
efficiency 

Spuit tip (mm) 1.7 – 1.9 1.7 – 1.9 1.6 – 1.8 1.6 – 1.8 

Spuitpistooldruk (bar) 2 - 3 0.5 – 0.7 2 – 3 0.5 – 0.7 

Aantal lagen 3 2 

Aanbevolen dikte 150 – 200 micron 100 micron 

Maximale laagdikte 300 micron 200 micron 
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DROGEN 

 

LUCHTDROGING  

Uitdampen tussen de lagen 3 - 5 min. 

Schuren (100 micron, 20°C) 2 - 3 uur bij 20˚C 

Schuren (meer dan 100 micron, 20ºC) 4 - 6 uur bij 20˚C 

 

 

GEFORCEERDE DROGING  

Uitdamptijd voor droging 3-5 min 

Stoken 20 min. bij 60°C 

INFRAROOD  

Middengolf 12 min. 

Kortegolf 8 min 

 
LET OP: HP Multigrey Filler moet volledig doorgehard zijn voor het schuren. Dit voorkomt mogelijk 
vervagen van de glans en krimp. Bij aflakken zonder schuren wordt aangeraden de HP Multigrey Filler 
eerst minstens 10 min. bij 40ºC te drogen en te laten afkoelen. 
 
 

OVERLAKBAAR 

 
Kan na stoken en schuren, overgespoten worden. 
 
 

SCHUREN 

 
Droog P320 + P400 + Scotch Brite™ Fine 
Nat P800 
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AFLAKKEN 

 
UHS DURALIT EXTRA AQUAMAX BASECOAT. 
 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 

 
Verpakking  1 en 3 liter 
Opslag koel, droog en niet bij warmtebron 
Theoretisch dekvermogen 4,1 m2 / per liter klaar voor gebruik, 100 micron dikte 
 
 

MULTIGREY GEMENGD MET 8700 / 8800 / 8900 

 

% menging op gewicht M1 M3 M4 M5 M6 

8700 light grey 100 65 -- -- -- 

8800 grey -- 35 100 48 -- 

8900 dark grey -- -- -- 52 100 

 
De te kiezen variant Multigrey is afhankelijk van de kleur aflak. Meng de primer aan de hand van 
bovenstaand overzicht. Multigrey M1, M4 en M6 zijn klaar-voor-gebruik in blik leverbaar.  
Multigrey M3 kan gemaakt worden met 8700 / 8800 zoals hierboven is aangegeven. 
Multigrey M 5 kan gemaakt worden met 8800 / 8900 zoals hierboven is aangegeven. 
 
 

VOS INFORMATIE 

 
De door de EU toegestane uitstootwaarde voor dit product (productcategorie: IIB.c) in de gebruiksklare 
vorm, is maximaal 540 g/liter VOS. 
De VOS uitstoot van dit gebruiksklare product is max. 150 g/liter. 
Afhankelijk van de werkwijze kan de daadwerkelijke VOS van dit gebruiksklare product lager zijn dan 
gespecificeerd in de EU Directive Code. 
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GEZONDHEID EN VEILIGHEID 

 
DEZE PRODUCTEN ZIJN ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK en zijn niet geschikt 
voor andere doeleinden dan vermeld. De informatie op deze PDS is gebaseerd op 
wetenschappelijk en technisch onderzoek. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om 
alle benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde correct gebruik van het product voor 
het gestelde doel te waarborgen Voor gezondheids- en veiligheidsinformatie, zie de Material 
Safety Data Sheet, beschikbaar op http://www.maxmeyer.com 
 
 

INFORMATIE 

 
PPG Industries 
infobenelux@ppg.com 
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