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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Carsystem 1K Easy Filler от серията Tec Line Sprays е 1К акрилен фюлер с
отлични запълващи свойства с видим резултат още след първото нанасяне.
1K Easy Filler може да се нанася на няколко ръце, за постигане на голяма
дебелина на слоя. 1K Easy Filler е идеален за частични поправки и
репаратура.

Carsystem 1K Easy Filler е еднокомпонентен фюлер за дебело полагане,
идеален за бързо запълване на малки участъци преди нанасянето на боя.
1K Easy filler улеснява нанасянето на дебели слоеве при частична репаратура
като фюлер нанесен с пистолет. Облепването може да се намали до минимум,
смесването на грунд и почистването на пистолетите се изключват напълно от
работния процес.

Отлични запълващи и покриващи свойства
Лесен за употреба
Бързо съхнещ
Подходящ за мокро и сухо шлайфане
Може да се боядисва с конвенционални и водоразтворими бои
Устойчив на обезмаслители
Не съдържа хром
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1K Easy Filler може да се използва за запълване на различни повреди в малки
участъци. Може да се постигне голяма дебелина на слоя само с едно нанасяне.

Адхезия към: ламарина, алуминий, полиестерен кит, втвърдена стара боя и върху
различни пластмасови повърхности като PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP.
Под 1K Easy Filler с цел защита от корозия може да се използват: 1K Easy
Primer, 1K Epoxy primer и Etch Primer

За бърза поправка на боядисани детайли
За частична репаратура и частично боядисване

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

V.O.C.: 655 гр/л.
Цвят: бяло, светло сиво, черно
Покривност: 1,2м2

Може да се съхранява неупотребяван в оригиналната опаковка: 10 години при
=10°-25°C, съотносителна влажност на въздуха макс. 60%)

Температурна устойчивост: дo 90°
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Сушене:
Въздух: 60 минути при 20°
IR: 15-20 минути

Времето за изсъхване зависи от околната температура, дебелината на
пластовете и влажността.

УПОТРЕБА
Преди употреба, разклатете флакона в продължение на две минути.
Повърхността трябва да бъде чиста, обезмаслена, обезпрашена и суха.
Извършете спрей тест.

Нанесете 2-3 слоя с дебелина 70-80 μ. Време за изчакване между нанасянето на
слоеве 2-3 минути.
Полиране:
Мокро с P800-P2000
Сухо с P400-P800
По-нататъшна обработка:
1K Easy Filler може да се нанася върху различни пластмасови повърхности без
необходимост от предварително нанасяне на грунд за пластмаса. Винаги
извършвайте проба на малка част от повърхността. Не използвайте за
поправка на полиестерни продукти.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Да се използва само от професионалисти.
Да се носи подходяща  маска (Препоръчваме CARSYSTEM Star
Mask ниво на защита A2/P2).
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ОТПАДЪЦИ
Продукта не съдържа вредни тежки метали.
Капачката и опаковката подлежат на рециклиране. Само празните опаковки
могат да бъдат рециклирани.

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Посочената по горе техническа информация и особено инструкциите за
употреба и приложение на нашите продукти са базирани на нашият познания
и опит при употребата при нормални условия. В практиката материалите,
повърхностите и околните условия са толкова различни, че няма гаранция за
работните резултати и очаквания, изводи не могат да се правят нито от тази
информация нито от устни консултации. В този случай, потребителят е
длъжен да докаже, че той ни е информирал за всички аспекти, необходими за
правилното и обещаващо решение в писмен вид, в срок и напълно. Патентни
права на трета страна, трябва да се спазват.

За информация относно боравенето и изхвърлянето на продукта се насочете
към Лист с данни за безопасност.
Тази техническа информация се предоставя само като част от техническите
инструкции за този продукт и представлява сбор от всички данни, които са ни
известни. Vosschemie не носи никаква юридическа отговорност за
прецизността на тази информация.
Copyright VOSSCHEMIE


