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O kit de reparação ASSYX DuroBOARD® consiste de: 
A: Fresadora incluso jogo de fresas
B: Raspador
C: 1 Pistola de cartucho PPM 300X
    2 Misturadores estáticos,
 1 Cartucho duplo 2-K-PUR 840/20
D: 1 Espatula

3.
Escolher a fresa de acordo com o tamanho da área danificada
e ajustar em uma profundidade de aproximadamente 3 mm.

4.
Posicionar a fresadora na área danificada e frisar a mesma.

5.
Área danificada frisada e pronta para preenchimento

6.
Abrir o cartucho duplo, instalar o misturador estático e fechar
com a tampa rosqueável, depois colocar o cartucho duplo na 
pistola de cartucho.

Danos comuns

1.
Com o raspador limpar o entorno da área danificada.
ATENÇÃO:
Usar luvas e óculos de proteção!

2.
Área danificada depois da limpeza.

3 mm

ASSYX – Tripla qualidade. 
Liderança em material, técnica e atendimento.

7.
Aplicar na área danificada de forma uniforme o 2-K-PUR 840/20. 
Atentar para uma perfeita mistura dos dois componentes.

8.
Nivelar a área aplicada com a espatula. ATENÇÃO: 
2-K-PUR 840 existe em 3 tempos distintos de secagem:
1.  2-K-PUR 840/02, 2 min de secagem, trabalhar a área depois  

de novamente 180 minutos aproximadamente.
2.  2-K-PUR 840/20, 20 min de secagem, trabalhar a área depois 

de novamente 480 minutos aproximadamente.
3.  2-K-PUR 840/45, 45 min de secagem, trabalhar a área depois 

de novamente 24 horas aproximadamente.

9.
Depois do endurecimento da massa de reparação (180, 480 
minutos ou 24 horas) nivelar novamente irregularidades 
com o raspador.

10.
Área reparada
ATENÇÃO:
O processo de reparação pode ser repetido a qualquer hora. O 
2-K-PUR é um  material colante de dois componentes do Poliu-
retano igual o utilizado no revestimento da ASSYX DuroBOARD® 
(Plastico seco de Poliuretano) e cola perfeitamente com a ASSYX- 
DuroBOARD® (tanto PU como madeira).
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