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DESCRIÇÃO 
S1000 Universal Polyester Putty é um betume prático 
que faz parte do compacto sistema de repintura Syrox. 
Tem boa aderência sobre substratos da maioria dos 
veículos. 
 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 APLICAÇÃO SUAVE; PERMITE OBTER UM SUBSTRATO 

UNIFORME. 
 FÁCIL DE LIXAR. 

 
 

 
 
PRODUTOS: 
- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY 

- BPO HARDENER PASTE RED 

   



FICHA TÉCNICA 
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 PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO E SUPERFÍCIE 

- Aço, painéis de aço galvanizado ou alumínio "macio" lixados e desengordurados. 
- Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada. 
- Aparelho 2K / Primário Aparelho 2K, bem seco e lixado. 
- Primário OEM (cataforese), lixado finamente muito bem desengordurado. 
- Substratos poliéster reforçados com fibra de vidro, livres de agente desmoldante, bem limpos e lixados. 

MISTURA DO PRODUTO 

com BPO HARDENER PASTE RED: 
- 2% a 15-25°C 
- 1% a > 25°C 
 
- 5 - 6 min / 20°C (com 2% BPO HARDENER PASTE RED) 
 
Em conformidade com COV, de acordo com a directiva 2004/42/UE. 2004/42/IIB(b)(250)250. O valor limite permitido para este 
produto pela UE (categoria de produto: IIB.b) na sua forma pronta a aplicar é de um máximo de 250 g/l de COV. O teor em COV 
deste produto na forma pronto a aplicar é máx. 250 g/l. 

APLICAÇÃO: 
Com espátula de betumes 

 SECAGEM 

  OU                   2-3 min a 50% potência (onda curta) 

 

 LIXAGEM 
Seco com P80 - P240 

 REPINTURA 
Com Aparelho 2K seguido de acabamento 

 OBSERVAÇÕES TÉCNICAS 
Não se recomenda o uso sobre primários 1K, wash primers, produtos de fundo ou acabamentos termoplásticos. 

 SEGURANÇA 
 - Este produto está classificado de acordo com o regulamento (CE) 1272/2008 (CLP). 
                              - É fortemente recomendado a utilização de equipamento de protecção pessoal durante a aplicação. 
                              - Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na 

embalagem. 
 
 
 
 
 
   
Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da Syrox®. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em 
combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à Syrox®, salvo expressamente indicado em contrário. 


