
 
 
 

 
     Gebruiksaanwijzing voor Pratley  
     Putty Original (Standard Setting) 
 
De Pratley Putty “Original Formula” is een kneedbare kit-
achtige lijm die zeer hoge presentaties levert. Wanneer de 
twee componenten zijn gekneed en uitgehard vormt deze 
putty een zeer krachtige lijmverbinding. Ideaal voor allerlei 
reparaties.  
 
Eigenschappen 
- Met de handen kneedbare lijm die uitstekend hecht 
- Wordt zeer hard en is slijtvast 
- Ideaal voor gebruik onderwater  
- Kan worden gladgestreken met vochtige vinger of spatel 
- Hecht goed op de meeste harde materialen 
- Kan na uitharding worden geschuurd, bewerkt en 

overschilderd worden 
- Wordt langzaam hard – ideaal voor grote klussen 
- Is ivoorwit, wanneer uitgehard 
- Lang houdbaar  
 
Uithardtijd (afhankelijk van de tempratuur): 

 Is niet meer kneedbaar na 50 minuten (kamertempratuur) 

 Is hard in ± 5 uur 

 Op volledige sterkte na 48 uur 
 
Voorbereiding oppervlak 
Het te verlijmen oppervlak moet vrij zijn van vuil, roest, verf, 
olie en vet. De hechting zal verbeteren, wanneer het oppervlak 
licht geschuurd of opgeruwd wordt met een staalborstel. 
 
Gebruiksaanwijzing 
1. Snijd (met de verpakking intact) van beide sticks twee 

gelijke stukken (zie figuur 1) 
2. Verwijder van beide stukken de verpakking en rol de twee 

stukken samen  tot een ‘worstje’ (zie figuur 2) 
3. Maak van het worstje een bal 
4. Herhaal stap 2 en 3 totdat een egale kleur is bereikt, 

zonder strepen (zie figuur 3) 
5. Was uw handen tot alle kleverigheid is verdwenen 

6. Breng de Putty aan door het stevig te drukken (kneden). 
Breng meerdere lagen aan indien nodig. 

7. Verwijder de overtollige Putty en veeg de omliggende 
oppervlakken schoon met een vochtige doek 

8. De Putty kan worden gladgestreken met een natte vinger, 
hierdoor wordt de Putty ook extra glanzend 

Let op! Bij gebruik onder water, meng het product eerst en 
neem het gemende product in een plastic zak mee onder water  
 
Geadviseerd gebruik bij 
- Dichten van een lek onder water 
- Repareren van een barst in een zwembad 
- Repareren van gebroken dakpannen en dakgoten 
- Afdichten van metalen olie- en brandstoftanks 
- Repareren van radiatoren 
- Repareren of afdichten van wastafels of toiletten  
- Noodreparatie van metaalwerk 
- Herstellen van elektrische isolaties 
 
Niet geschikt voor: 

 Het verlijmen van achteruitkijkspiegels aan voorruiten 

 Het repareren of afdichten van uitlaatpijpen 
 
Tip: Als de sticks hard geworden zijn, als gevolg van opslag in 
een koude omgeving: verwarm deze heel langzaam en 
zorgvuldig, hierdoor herstellen ze zich naar de oorspronkelijke 
consistentie.  
 
Let op! Als het product onzorgvuldig, ondeskundig of niet 
conform de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, accepteren wij  
geen enkele aansprakelijkheid.  
 
Dit product is ook verkrijgbaar in een industriële 
grootverpakking. 
 
 

Probeer ook eens de andere Pratley producten, zoals: 

 Pratley Steel Putty 
Ongelooflijk sterk, medium uithardingstijd, metaalkleurig 
en kan na uithard bewerkt worden als staal. 

 Pratley Putty Quickset 
Zelfde eigenschappen als de Pratley Putty Original, maar 
heeft een veel snellere uithardtijd en werkt minder goed 
onder water. 

 Pratley Quickset White and Clear glue 
Zeer krachtige epoxy lijm, geschikt voor verlijming van 
bijna alle harde materialen. Verkrijgbaar in de kleur wit of 
transparant 

 Pratley Steel 
Epoxy lijm die zeer goed hecht aan metaal, snelle 
uithardingstijd en is metaalkleurig 

 Pratley Powda Bond 
Extreem snel reparatievulmiddel, bestaand uit twee 
componenten voor repareren van gaten en scheuren 

 Pratley 1 – 2 – 3  
Voor snelle reparaties, waarbij de delen nauwsluitend zijn 

 Pratley Wondafix 
Een unieke, gepatenteerd reparatiesysteem. Zeer krachtig 
en hecht zeer goed, maar blijft flexibel en breekt niet. 

 Pratley Ezeebond 
Zeer krachtige, snel uithardend lijmsysteem 

 Pratley Superglue 
Extreem snelle, sterke secondelijm  

 Pratley Flexiseal 
Een zeer sterk, flexibel en waterdicht vulmiddel voor het 
afdichtingen van voegen, gaten en scheuren. 

 Pratley ‘Pratlok’ 
Een volledig gamma aan schroefdraadborgmiddelen. Zeer 
hoge kwaliteit, voor elke toepassing een geschikt product. 

 Pratley ‘mix’ 
Industriële grootverpakking, geschikt voor algemene 
reparaties van beton, vloer egaliseren etc. 
 

Voor meer informatie ga naar de website en voor vragen en 
suggesties neem contact op met: 

 
Andrews Adhesives  

(exclusieve distributeur van Pratley producten in de Benelux) 
Hertog van Beijerenstraat 2, 2461 EM Ter Aar. Nederland 

Telefoon +31.172.607111, Fax +31.172.534972 

www.pratley.eu 
 


