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CS 1K NC кит  
нитроцелулозен кит  03/2017 

ХАРАКТЕРИСТИКА
CS 1K NC кит е еднокомпонентен фюлер на нитроцелулозна основа.  

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Техническа характеристика 
Вид:   Силно вискозно
Цвят:  Светло сив 
Аромат:  Характерен 
Плътност:  1,68 гр/ см³ 
ЛОС съдържание: 2004/42/IIБ (Б) (250) < 250 гр/л 
Срок на годност:   12 месеца в запечатана оригинална опаковка на хладно
 и сухо. 
 

Перфектен за малки поправки, неравности, драскотини, дупчици, чукнато от 
камъче. Като се нанася на тънки слоеве, китът съхне много бързо и прави 
повърхността гладка. 1K NC кит може да се нанася върху полиестерни и акрилни 
фюлери, метал, стомана, алуминий и ламарина. 
 
 

ДЕБЕЛИНА НА СЛОЯ: 
Дебелината на слоя да не надвишава 70-80 µм. 

НАНАСЯНЕ:  
Нанесете на тънък слой с шпакла и оставете да изсъхне 15 - 30 мин. между 
нанасянето на слоевете. 

РАБОТА С ПРОДУКТА
ПОДГОТОВКА :  
Повърхността трябва да е чиста, суха, обезмаслена и матирана с абразив.  
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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

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

СЪХРАНЕНИЕ :  
Моля, отбележете, че този продукт съдържа разтворители. Съхранявайте 
в добре затворен съд на сухо и хладно. Избягвайте високи температури 
при съхранение и нанасяне. 

 
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ :  
Време за съхнене 30 - 50 минути в зависимост от дебелината на слоя 
при температура на помещението от 20° C .  
 
ШЛАЙФАНЕ :  
Спазвайте оказаното време за съхнене.  
 
Ръчно шлайфане/сухо Р240 - Р400
Машинно шлайфане/сухо Р240 - Р400
       
ОБРАБОТКА :  
CS 1K NC кит може да се покрива с: 
1K Easy Primer, 1K Easy Filler, 1K Epoxy Primer, Etch Primer, 
2K VOC Filler 540, 2K Filler Vario, 2K Filler Vario Plus, 2K Filler Air Plus, 
2K Filler Wet on Wet. 


	nitrocellulose putty

