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04302 - 04306 - 04310 
 

      

 

 

20-22” DIN4 20° C  
 

24-29” DIN4 20° C  
 

 

 

30-50 µ 
 

100-120 µ 

 

 

 
 
 

 
 

 

       
04310 100 50 25    

           04306     50  100 50  
04302   75  50 100 

ФИЛЕРИ 

Техническа информация n° 0666-GB 

    MACROFAN HS AUTOLEVEL ГРУНД

М/М система:  

С/С истема: 

Време за работа при 20°C: 
30-120 мин. 

     1000 гр + 
       110 гр + 
150-350 гр 

     1000 гр + 
       180 гр + 
150-250 гр 

Сух на пипане: 3-5 мин. 

М/М система:  
Ø 1,2-1,4 мм 
Брой ръце: 1 or  ½+1  
С/С система: 
Ø 1,6-1,8 мм 
Брой ръце: 2-3 Твърда пластмаса.: 

MH100 втвърдител: М/М система:  

С/С система:  

М/М система:  
след 15-30 мин. 

С/С система: 
след 3-5 часа при 20°C 
15-30 мин при60° C 

С/С система: 

ОПИСАНИЕ

в мокро, като запечатващ при сухо в сухо и като грунд за някои пластмаси в автомобилите. 
2K полиакрилен много твърд самоизравняващ се грунд/филер, може да се използва с директна адхезия при мокро  

Предлага се в 3 цвята 04302 Бяло, 04306 Светло Сиво и 04310 Черно. 

УПОТРЕБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Лесно нанасяне и добра вертикална стабилност 

Запечатващ подложката директно покриваем без шлайфане до 5 дни при М/М системи с финиш - лак, за цялостни
или частични поправки на автомобили и други. Много подходящ за запечатване на нови части вече подготвени с
катафорезен грунд. Също може да се използва за запечатване при С/С системи и като грунд за пластмаса. 

 Отлична адхезия към повечето автомобилни повърхности 

 Отлично покриване до 5 дни без шлайфане  
 Бързо съхнещ  

 Отлична разливност при М/М системи 

 Много добро запълване при С/С ситеми 
 Добро запечатване на повърхности чувствителни към разредител 
 Добър за шлайфане
 Може да се използва като грунд за пластмаса в комбинация със специфични втвърдители за специфични

видове пластмаса 

 MACROFAN HS ЛАК или HYDROFAN / BSB + Рефиниш лакове от продуктовата гама на Lechler 

БЕЛЕЖКИ 

При смесване на 3 филера един с друг е възможно да се постигне пълната гама сиви цветове. Това ви позволява да
оптимизирате покриващата способност на покритието или да получите оригиналния сив филер като на производителя
на автомобила.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЛАКОВЕ 

 Могат да се получат всякакви сиви нюанси, на филери използвани от О.Е.М. 

Пример: при смесване на 2 филера в следното съотношение се постигат приблизително следните нюанси на сиво  

Макс здравина: 10-15 мин. 
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00699 HYDROCLEANER. 

 

 

 

2 2

 

 

ФИЛЕРИ 

ГРУНД / ФИЛЕР 

Нови части обработени с катафореза: обезмаслете с 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER;

Стари покрития: сухо шлайфане с шкурка P280-320 и обезмаслете с 00665 HYDROCLEANER Бавен / 

Стомана, стоманени плочи с цинково покритие, алуминий: върху стомана винаги нанасяйте 1-2 ръце 04318 FIX-O-DUR 

ВТВЪРДИТЕЛИ  MH100-MH110 MH115 MH120 

Време за работа при 20 °C 2 часа 1,30 часа 30 мин. 

Съотношение м/м система с/с система 

T: 20-35°C T: 15-25°C Част.поправки T: 15-25°C 

04302-6-10 MACROFAN HS AUTOLEVEL ГРУНД 
MH100-110-115-120 MACROFAN UHS ВТВЪРДИТЕЛ 
00740-00741-00742-00755 AUTOREF. РАЗРЕДИТЕЛИ 250-350 гр 150-250 гр 

110 гр 110 гр 
1000 гр 1000 гр 

м/м система с/с система 

или 05720 MONOPRIMER. Върху оригинални детайли от стоманени плочи с цинково покритие или алуминий продукта има добра 
директна адхезия; при по-големи повърхности се препоръчва нанасяне на  04318 или 05720. 

и 00880 SILICONE REMOVER Бърз 
Полиестерен кит: финиш с шкурка P240 и обезмасляване с 00695 SILICONE REMOVER Бавен 

С конвенционален пистолет или HVLP. 

 Време м/у ръцете      0 o 5-10 мин. 4-6 мин. 
Препоръчителна дебелина на нанасяне 30-50 µ 100-120 µ 
Теоритично покритие 9.1 м/л 3,3 м/л 

Налягане 1,9-2,0 атм 1,6-1,8 атм 
Брой ръце 1 o ½ +1 2 – 3 ръце

Изисквания за нанасяне: 
Вискозитет на сместа при 20 °C DIN 4 20-22“ 24-29“ 
Ø конвенционални дюзи и HVLP                              1,2-1,4 мм 1,6-1,8 мм 

Без шлайфане  

Директива 2004/42/CE: Primer IIB/c – ЛОС  готов за употреба 540 гр/л 
Тези продукти са готови за употреба и съдържат най-много 540 гр/л ЛОС 

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ 

м/м система MH100 MH110 MH115 MH120 
Изсъхване на въздух при 20°C 
може да се покрива след 

ШЛАЙФАНЕ 

25 мин.          20 мин.           15 мин.  30 мин.             
в/у матова подложка     в/у матова подложка    в/у матова подложка      в/у матова подложка

до 5 дни 

с/с система MH100 MH110 MH115 MH120 

Печене при 60 °C (Температура на детайла): 

При  20°C (Температура на детайла): 
Шлайфане 4-6 ч 4-6 ч 4-5 ч 3-5 ч 

Шлайфане 35 мин. 30 мин. 20 мин. 15 мин. 

Сух на допир 3-5  мин. Не се препоръчва 
IR лампи (къси върни) 60-80 см разстояние: 

Макс. здравина 

Когато повърхността стане напълно матова, е възможно да се отстранят дефекти или пръски с мека и мокра шкурка
P2000 или мека суха шкурка P800/1000 преди нанасяне на последното покритие. Възможно е да се използва тиксо след
30 мин. при 20°C. 

Еднослойни покрития:  сухо шлайфане с шкурка P320 (орбитално), мокро шлайфане с шкурка P500  
Двуслойни покрития: сухо шлайфане с шкурка P400 (орбитално), мокро шлайфане с шкурка P600-800

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 

 ако са в добро състояние, няма нужда да се шлайфат.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ВТВЪРДИТЕЛИ MH300 

Пластмаси:  

ГРУНД ЗА ПЛАСТМАСА 

ФИЛЕРИ 

Техническа информация n° 0666-GB 

ABS, SMC, PUR: обезмаслете с 00665 HYDROCLEANER Бавен / 00699 HYDROCLEANER 
Върху други видове пластмаса нанесете MAC0,  04363 UNIVERSALPLAST или EL010. 

Техническа информация N° 0666-GB 
Обновена 02/2013 

м/м система с/с система 

Стандаретн пистолет или HVLP. 

Време за работа при 20 °C 1,5 ч 

Съотношение: 

Нанасяне:                       м/м система с/с система 

04302-6-10 MACROFAN HS AUTOLEVEL Грунд
MH300 MACROFAN UHS PLASTIC Втвърдител 
00740-00741-00742-00755 AUTOREF. Разредители 

1000 гр 1000 гр 
180 гр 180 гр 

200-250 гр 150-200 гр 

Налягане 1,9-2,0 Aтм 1,9-2,0 Aтм 
Брой ръце 1 o ½+1  2 – 3 ръце 

Препоръчителна дебелина на слоя 30-50 µ 80-100 µ 
Теоритична покривност 9.1 м/л 3,3 м/л 

Дир. 2004/42/CE: Грунд IIB/c – ЛОС готов за употреба 540 гр/л 

Ø Дюза и HVLP                              1,2-1,4 мм 1,6-1,8 мм 

Тези продукти са готови за употреба и съдържат най-много 540 гр/л ЛOC

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ 

м/м система MH300 

При 20°C 30 мин.                            
готов за следващо покритие върху матова повърхност 

Когато повърхността стане напълно матова, е възможно да се отстранят дефекти или пръски с мека и мокра шкурка
P2000 или мека суха шкурка P800/1000 преди нанасяне на последното покритие. Възможно е да се използва тиксо след
60 мин. при 20°C. 

с/с система MH300 
При 20°C (температура на детайла): 
Шлайфане 4-6 ч 
Печене при 60 °C (температура на детайла): 
Шлайфане 30 мин. 
IR лампа (къси вълни) 60-80 cм разстояние: 
Сух на пипане 3-5 мин. 
Напълно сух       10-15 мин. 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

Използването на втвърдители различни от MH300 застрашава адхезията на грунда върху пластмаса.

Цялата описана по-горе информация е резултат от внимателни тестове и е израз на най-добрите ни и актуални знания. 
Тези сведения са само с информативна цел, поради което не обвързват компанията производител по никакъв начин.
Също така не може да се използва като контестация свързана с употребата на описания продукт. 
Всичко това се дължи на факта, че условията на употреба на продукта не са под наш контрол.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО БОЯДИСВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОАЛ.

Гъстота на спрея при 20 °C DIN 4 20-22“ 24-29“ 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА


