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DEMPUL YANG KUAT 
DAN CEPAT SIAP

Mengisi dan memperbaiki cacat dalam 
sekejap dengan 2K Putty 522

Dempul poliester dua komponen ini sangat 
efektif untuk mengisi penyok dan cacat 
di semua substrat. Cocok untuk berbagai 

perbaikan dengan waktu pengeringan 
yang cepat, 2K Putty 522 membantu Anda 
mengurangi waktu pengerjaan. Dempul ini 
juga mudah dicampur dan memberikan hasil 
akhir yang halus dan berkualitas di setiap 
pengerjaan. 

DEMPUL YANG KUAT DENGAN HASIL 
AKHIR HALUS YANG KONSISTEN
Dipadukan dengan Lesonal 2K Putty Hardener, 
pencampuran menjadi sederhana dan pasta homogen 
yang halus pun bisa mudah didapatkan. Dempul high-
build memiliki sifat mengisi dan meratakan yang baik dan 
memberikan hasil akhir halus yang mudah diampelas 
dengan tangan atau mesin. Kekuatan dan daya tahannya 
yang luar biasa menjamin hasil berkualitas di setiap 
penggunaan.

PROSES PENGERINGAN YANG CEPAT
2K putty 522 diformulasikan untuk mencapai hasil yang 
tahan lama dalam waktu singkat.Dempul ini mengering 
dengan cepat, hanya membutuhkan waktu pengeringan 
udara 10–15 menit. Proses pengeringannya dapat 
dipercepat dengan pengeringan infra merah berdaya 
rendah. Dengan 2K Putty 522, proses persiapan untuk 
undercoat hanya memerlukan waktu yang sebentar, 
membantu Anda mengurangi waktu pengerjaan perbaikan 
dan memberikan hasil lebih banyak untuk bengkel Anda.

SERBAGUNA DENGAN KEMAMPUAN 
KERJA YANG SANGAT BAIK
Dengan menggabungkan kinerja dan fleksibilitas, 
2K Putty 522 cocok untuk semua jenis perbaikan dan 
bekerja dengan sangat baik di berbagai substrat, 
termasuk baja, baja galvanis, dan aluminium. Produk 
ini juga cocok dengan Lesonal Epoxy Primer dan 
menghilangkan penyok dalam waktu singkat.

HASIL AKHIR HALUS YANG TANGGUH
Sifat mengisi yang baik dan hasil akhir halus 
memungkinkan pengampelasan yang mudah

PENGERINGAN YANG CEPAT
Mengurangi waktu pengerjaan perbaikan dan 
memberikan hasil lebih banyak hanya dengan 
waktu pengeringan udara selama 10–15 menit

SERBAGUNA 
Performa tangguh di berbagai substrat dan 
cocok untuk semua perbaikan 



FITUR MANFAAT

Kokoh dengan sifat mengisi yang baik Menghemat waktu dan mengurangi aplikasi berulang

Mudah dicampur dan pasta homogen pun bisa 
didapatkan dalam waktu singkat Sangat ramah pengguna, bahkan untuk pemula

Dapat diampelas dengan mudah menggunakan tangan 
atau mesin

Nyaman dan mudah digunakan

Menghemat waktu dan tenaga

Waktu pengeringan yang cepat dengan opsi pengeringan 
udara atau infra merah berdaya rendah

Mengurangi waktu pengerjaan perbaikan dan 
meningkatkan produktivitas

Dapat diaplikasikan di berbagai substrat dan cocok 
untuk semua jenis perbaikan

Memberikan fleksibilitas tanpa mengorbankan 
kualitas



PANDUAN REFERENSI CEPAT
2K PUTTY 522

Untuk mengisi penyok dan memperbaiki cacat cepat, 
kunjungi lesonal.com

Rasio 
Pencampuran

100 2K Putty 522
2 2K Putty Hardener

Waktu aplikasi 4–5 menit pada suhu 30°C

Waktu 
pengeringan

20–25 menit pada suhu 20°C

Pengampelasan Langkah pengampelasan akhir untuk bodyfiller P150 - P280

Aplikasi Bisa dilapisi ulang dengan Lesonal Primer


