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2K акрилен фюлер

Новият 2К фюлер VOC 540 има много добри запълващи способности, благодарение на голямото 
си съдържание на солидни частици и е изключително икономичен. С 2K фюлер VOC 540 
спестявате много време при шлайфане и шкурки и при сухо и мокро шлайфане. 2K фюлер VOC 
540 ви позволява да постигнете оптимален блясък на финиша, независимо от системата бои. 
Лесен е за работа и предлага отлична защита от корозия, дори и при по-дебели слоеве лак.   
 
 

 ХАРАКТЕРИСТИКА 

  стомана
 OEM-грунд
 KTL-грунд 
 Полиестерен кит
 GFK  

Универсален 2K-VOC фюлер. Подходящ е за: 
 

 
Висококачествен и надежден продукт, който може да се използва за тънко, средно и дебело
 покритие при запълване. 
 
 
 

 ДАННИ ЗА ПРОДУКТА 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Цвят:   бял, тъмно сив, черен 
ЛOC:    < 540 гр / л 
Срок на годност:   1 година в оригинална опаковка при 20°. 
Относително тегло:    бял: гр/cм³  
           сив: гр/cм³  
       черен: гр/cм³ 
Оцветяване: В зависимост от желания цвят фюлера може да бъде оцветен с

между 1% и 5% CS пигментна паста.    
  В н и м а н и е , пигментната паста трябва да бъде 
втвърдена по същото време the pigment paste should be hardened at the same time.  
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТА С ПРОДУКТА

СМЕСИТЕЛНО СЪОТНОШЕНИЕ  4:1 

По обем                                              

2K фюлер VOC 540 
2K втвърдител 
Акрилен разредител

25 - 30 секунди
Ford Cup DIN 4мм
при  20°C   

 Нормален Много бърз  

ВИСКОЗИТЕТ ПРИ ПРЪСКАНЕ
         Нормален Много бърз  

 Нормален Много бърз  

Конвенционален 
пистолет

Дюза/Налягане
1,5 – 2,2 мм  

Налягане според инструкциите на производителя на 
пистолета

 
НАНАСЯНЕ

РАБОТА С ПРОДУКТА

Ръце Ръце 

 
1 – 3 Ръце 

 
1 – 3 Ръце 

Време на изчакване при 20°C между ръцете. 

 
10 Mинути 

Дебелина на сухия слой 
 

60 – 80 µм дебелина на слоя 
60 – 240 µм крайна дебелина на слоя

Условия на работа Teмпература > 15°C, относ. влажност на въздуха 75%

 Живот на сместа при 20°C От  1  дo  2  часа 
Време за съхнене 

 Нормален Много бърз  

Време  за  сушене 
при 60°C 

35 – 45 минути 20 – 30 минути 

при 20°C  
5 – 8 часа 3 – 5 часа

IR сушени – къси и средни вълни 12 – 15 минути 9 - 12 минути 

Шлайфане Сухо P320 – P500 
Mокро P600 – P1000 
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TEХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ   
 

Повторна обработка:  
Покривайте с:  Всяка система конвенционални бои, бои на водна основа, лакове и 
             уни-гланцове на пазара.  
 
Повърхността трябва да е суха, чиста, обезмаслена и без нечистотии.  
Предварително обработена ламарина, алуминий и поцинкована ламарина също трябва да се 
почистят. За алуминий и поцинкована ламарина препоръчваме предварително обработка с wash 
primer.  
 
Силно препоръчително е да се използва в комбинация с продукти на CS. Когато се използват 
разредители и втвърдители на друга марка са възможни проблеми с втвърдяването и адхезията. 

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

2K-лака реагира на влажност. Затова цялото оборудване за смесване и обработка трябва да е 
сухо. Готовите за употреба бои съдържащи изоцианит могат да дразнят мукосните мембрани на 
респираторната система и да причинят хиперчувствителност. При вдишване на парите или 
мъглата има риск от изостряне на чувствителността. При работа с продукти съдържащи  
изоцианити трябва да се съблюдават всички мерки за лична безопасност както при работа 
сконвенционални бои. НЕ ВДИШВАЙТЕ ПАРИ И МЪГЛА. Да не се използва от асматици, хора с 
алергии или респираторни проблеми. 
 


