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Multi Glas Green

полиестерен мултифункционален подсилен със стъклопласт кит
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Multi Glas Green е подобрение на добре познатият ни
кит със стъклени нишки.
- По-гладко и хомогенно разнасяне
- Подобрено шлайфане
- По-големи запълващи възможности
- Повърхност без пори
- Подходящ за поправка на малки ръжди
- Адхезия към закалена стомана
- Адхезия към алуминиеви и стоманени повърхности
- Адхезия към пластмаса подсилена със стъклени нишки
- Адхезия върху дървени повърхности
ПРИЛОЖЕНИЕ
За запълване на дълбоки несъвършенства и вдлъбнатини по
каросерията на коли, камиони, автобуси и вагони.
ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Техническа информация:

- Консистенция при +20°C: като паста
- ЛOC съдържание: 2004/42/IIБ (б) (250) < 220гр/л Цвят: светло зелен
РАБОТА С ПРОДУКТА
Подготовка:
Повърхността трябва да бъде идеално чиста, суха и обезмаслена.
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Смесително съотношение:
Не повече от 2-3 % втвърдител към 100% тегло на полиестерния кит.
Строго препоръчително е да се избягва предозиране на втвърдителя,
защото това ще причини загуба на адхезия и обезцветяване на боята.
Живот на сместа:
При +20°C стайна температура, 3-4 минути.
Температура на работа:
Поне +5°C
Нанасяне:
Нанесете с шпакла
Време за съхнене:
Съхнене 15 минути при стайна температура +20°C
Шлайфане:
След указаното време на съхнене
Като запълващ кит:
Първо шлайфане – сухо с P80 - P120
Повторно шлайфане - сухо с P120 - P 240
Повторна обработка:
Върху Multi Glas Green може повторно да се нанасят:
- Multi green, Elastic green, Elastic white или Elastic beige, Spray и всички
останали видове Multi
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Съхранение:
Около 6 - 8 месеца при +18° - +20° C в запечатана
оригинална опаковка

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.
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