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ALSAN 902 CP 
 

Omschrijving 
 

ALSAN 902 CP is een gepigmenteerde pasta die aan ALSAN 902 FT toegevoegd wordt om een gekleurde 

decoratieve afwerking te verkrijgen. 

 

 

Materiaal 
 

Gepigmenteerde pasta met oplosmiddelen. 

 

 

Eigenschappen 
 

- UV stabiel 

- kleurvast 

- verkrijgbaar in verschillende RAL kleuren 

 

 

Toepassingsgebieden 
 

ALSAN 902 CP wordt gebruikt als kleurmiddel voor ALSAN 902 FT. 

 

 

Verpakking 
 

Metalen pot van 0,8 kg (hoeveelheid om te mengen met 4 kg ALSAN 902 FT) 

 

 

Kleuren 
 

ALSAN 902 CP is verkrijgbaar in volgende RAL kleuren: 

- RAL 1001 (beige) 

- RAL 1015 (licht ivoorkleurig) 

- RAL 7030 (steen grijs) 

- RAL 7032 (kiezel grijs) 

- RAL 7038 (agaat grijs) 

- RAL 7045 (tele grijs 1) 

 

 

Opslag 
 

Opslaan in originele, afgesloten verpakking op een droge plaats verwijdert van ontstekingsbronnen bij een 

temperatuur tussen de 5 en 40 °C. 

Ongeopende producten hebben een houdbaarheid van minstens 12 maanden. Na opening moet de 

verpakking opnieuw luchtdicht worden afgesloten. 

 

 

Verbruik 
 

Meng 0,8 kg ALSAN 902 CP met 4 kg ALSAN 902 FT.  
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Aanbrengen van het product 
 

Toepassing 

ALSAN 902 CP wordt gemengd met ALSAN 902 FT. 

 

Mengen 

Voeg een kleine hoeveelheid ALSAN 902 FT hars toe aan de pot met ALSAN 902 CP en meng grondig 

gedurende enkele minuten. 

Voeg vervolgens deze voorgemengde massa toe aan het ALSAN 902 FT hars en meng gedurende enkele 

minuten tot een homogeen geheel verkregen is. 

 

Om kleurverschillen te voorkomen is het aangeraden om de inhoud van de pot regelmatig om te roeren 

tijdens het aanbrengen. 

Het is aanbevolen om de pot volledig op te gebruiken. 

 

 

Reiniging 
 

Verwijder niet uitgehard materiaal met behulp van DILUANT V (gereedschappen, …). 

 

 

Bijzondere informatie 
 

Hygiëne, gezondheid en milieu 

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor het betreffende product. 

 

Kwaliteits- en Milieu management  

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu. 

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen EN ISO 9001 en  

EN ISO 14001. 

  
 

 

Algemene informatie 
 

De bovenstaande informatie, voornamelijk de informatie over het aanbrengen van het product, is 

gebaseerd op uitvoerige ontwikkeling en jarenlange ervaring en wordt naar eer en geweten verschaft. 

Door de grote verscheidenheid aan vereisten en omstandigheden op de werkplek kan het echter nodig zijn 

om het product te testen onder de specifieke omstandigheden om te verzekeren dat het geschikt is voor 

het beoogde gebruik. In geval van twijfel, neem contact op met SOPREMA voor meer informatie. 

Enkel de meest recente versie van het document is geldig. Wij behouden ons het recht voor om 

wijzigingen aan te brengen die de technologische vooruitgang en verbetering van onze producten 

weerspiegelen. 

  
 

 Marnix DERKS 

 Technisch Directeur 


