
Beschrijving
421 Clear Protective Coating (CPC) is 

een ondoordringbare, flexibele, plastic 
laag die oppervlakken beschermt tegen 
lucht, water, oliën, chemicaliën en 
corrosie.

Het product vormt een transparante 
buffer tegen water, vocht, zilte lucht, 
milde chemicaliën, industriedampen, 
benzine, enzovoort, tot bij temperaturen 
van 80°C. Het wordt helder verwerkt en 
blijft helder, zodat materialen, kleur, of 
drukwerk niet verdwijnen.

De hoogglans-samenstelling beschermt 
de behandelde oppervlakken bij het 
hanteren en voorkomt vingerafdrukken, 
oxidatie, corrosie en slijtage. Het product 
verschaft directe bescherming voor 
krassen en kale plekken op geverfde 
metalen. Het is uitstekend geschikt 
als bescherming van beschadigde 
plekken op metaal die tijdens het 
onderhoudswerk of ongevallen zijn 
ontstaan, in afwachting van de complete 
beschermlaag.

Samenstelling
Chesterton 421 Clear Protective 

Coating is gebaseerd op een acryllak 
en bezit een gemodificeerde viscositeit 
waardoor de juiste samenstelling wordt 
verkregen voor het aanbrengen van 
een dunne beschermende film op het 
oppervlak.

De acrylbasis biedt deze bescherming 
zonder gele verkleuring of vlekken van 
de ondergrond. De niet-gepigmenteerde 
film biedt een transparante buffer zodat 
de natuurlijke schoonheid van het 
oppervlak wordt benadrukt in plaats van 
deze te verbergen. De film is stabiel voor 
ultraviolet licht en heeft een uitstekende 
chemische weerstand.

Oppervlakken worden tegen corrosie 
beschermd door de waterafstotendheid 
van CPC, waardoor het water eenvoudig 
van het oppervlak parelt. Gebruik 421 
Clear Protective Coating overal waar  
een waterheldere, harde acrylcoating  
is vereist.

Gebruiksaanwijzing
Gebruik dit product voor een optimaal 

resultaat bij een temperatuur tussen 
16 en 32 °C. Alleen op schone, droge 
oppervlakken spuiten. Verwijder roest 
of andere verontreinigingen voor het 
aanbrengen. Test voor gebruik op plastic, 
rubber of geverfde oppervlakken eerst 
een klein verborgen gedeelte zodat u er 
zeker van bent dat de oplosmiddelen 
geen invloed hebben.

Veiligheidsvoorschriften
Raadpleeg voor het gebruik van dit 

product het veiligheidsinformatieblad 
MSDS (Material Safety Data Sheet), of de 
toepasselijke veiligheidsvoorschriften in 
uw omgeving.

Toepassingen
Beschermt metalen en niet-metalen. 

Voor het aanbrengen van een 
permanente beschermende film op 
metalen en houten machine-onderdelen, 
gereedschap, apparatuur, vormen, 
meubelen, papieren wegwijzers, 
documenten, tekeningen, rubber isolatie, 
aansluitingscontacten, elektrische en 
elektronische eenheden, maritieme 
uitrustingen, enzovoort.

Gegevens
n Transparant
n Geen gele verkleuring
n UV-stabiel
n Oliebestendig
n Waterbestendig
n Flexibel
n Geen vlekvorming
n Hoogglanzend
n Betand tegen schimmel

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

421
CLEAR PROTECTIVE COATING

Fysieke eigenschappen 

Uiterlijk Helder, transparant 

Dichtheid 0,9 kg/l 

Verbruik 2,3 m2 per  
bus van 320 g  

bij 0,013 mm dikte 

Elasticiteit Geen breuk over 3 mm spil



De technische gegevens zijn het resultaat van laboratoriumproeven en geven uitsluitend de algemene karakteristieken weer. A.W. CHESTERTON COMPANY IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE 
GARANTIES, INCLUSIEF GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID IS UITSLUITEND BEPERKT TOT VERVANGING VAN HET PRODUCT.
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