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04210 - POLYFAN RUSH 2К ГРУНД

ФИЛЕРИ 

Teхническа информация n°0292-GB 

P180-P400   1000 мл + При 20°C: Ø 2,5-3 мм 
    20 мл 2-3 часа 3-4 бара 

Брой ръце: 
Живот на сместа: 
40’ при 20°C 

ОПИСАНИЕ 

Полиестерен филер спрей с големи запълващи способности, лесен за шлайфане. 

УПОТРЕБА 

Индустрия, репаратура на Камиони и Автомобили. Подходящ когато се изисква значителна дебелина на слоя. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Отлични запълващи способности (много голяма дебелина на слоя до 500 µ и повече е напълно възможно) 
 Добра адхезия при стомана и стоманени листове с цинково покритие
 Бързо съхнещ 
 Не съдържа хроми олово

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 

Гол метал: Шлайфайте и обезмаслете с 00695 SILICONE REMOVER БАВЕН. 
Стари, добре втвърдени и не термопластични покрития  - внимателно шлайфайте и обезмаслете с
00665 HYDROCLEANER БАВЕН / 00699 HYDROCLEANER. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Пръскане. 
Съотношение: 

04210 POLYFAN RUSH  1000 мл  1000 гр 
00284 POLYFAN HARDENER  20 мл  15 гр 

Живот на сместа при 25°C: 30 мин. 
                                     20°C: 40 мин. 
                                     15°C: 60 мин. 

Ø Дюза: 2.5 - 3 мм 
Брой ръце: 2 - 4 

      по обем    по тегло 

За да се подобри нанасянето, ако е необходимо, разредете с 00845 POLYFAN THINNER  до 5% максимум. 
Приготвеният продукт е готов за употреба. 

Препоръчителна дебелина на слоя: мин. 100 µ 

Използвайте стандартен пистолет 
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Tехническа информация N° 0292-GB 
Обновена 11/2011 

УКАЗАНИЯ 

Добре почистете пистолета веднага след употреба. 
Дебелина на слоя: За да осигурите най-добра адхезия дебелината на сухия филм трябва да е поне 100 µ. 
Нанасянето на ТЕРМОПЛАСТИЧЕН АКРИЛЕН ЛАК и вещества чувствителни към разтворители НЕ Е 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО. 
Запомнете че контакта с 00284 POLYFAN HARDENER за POLYFAN RUSH може да причини: 

ШЛАЙФАНЕ
Препоръчва се само сухо шлайфане. 

 Раздразнение на кожата: измийте със сапун 
 Раздразнение на очите: изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар. 

Теоритична покривност: 1л  смес = 4,75  м² по 200 µ 
                                   1 кг смес = 3,16 м² по 200 µ 

Дир. 2004/42/CE: Грунд IIB/c – ЛOC готов за употреба 540 гр/л 
Този продукт е готов за употреба и съдържа най-много 480 гр/л ЛOC 

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ 

Съхнене не е възможно при температури под 10°C 
Продукта може да се шлайфа след 2 - 3 часа при 20°C в зависимост от дебелината на слоя. 

Когато продукта е разреден, съхне по-бавно от обикновено. 

Когато има нужда от още филер, да се шлайфа с шкурка P180 - 220. 
При солиден цветен финиш, финално шлайфане с шкурка P320. 
При две ръце металик финиш, финално шлайфане с шкурка P400. 

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

Необходимо е да се запечати с 2K акрилен силър да се покрие с HYDROFAN. 
Във всеки случай е възможно MACROFAN да се нанесе директно отгоре когато POLYFAN RUSH е нанесен върху
целия детайл, а не само отделни участъци. 

ПОКРИТИЯ 


