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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническа информация

2K акрилен фюлер  
 

 

 

 

 

 стомана 

 OEM-грунд 

 KTL-грунд 

 Полиестерен кит 

   GFK  

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Цвят фюлер:    бял, сив или черен 

Цвят втвърдител:   безцветен 

ЛОC:     < 540 гр / л 
Срок на годност:    1 година неотпечатан при 20°C 
Относително тегло фюлер бял:  1.51 – 1.53 гр/cм³ 
Относително тегло фюлер сив:  1.46 – 1.48 гр/cм³ 

Относително тегло фюлер черен:  1.42 – 1.44 гр/cм³ 
Относително тегло втвърдител:   1.00 гр/cм³ 

2K Air Plus е много бързо съхнещ фюлер с отлично разливане. 
 
Универсален акрилен фюлер, особено подходящ при малки и бързи поправки. Изключително 
лесен за шлайфане, с много добра устойчивост на ръжда и с отлечна адхезия. 
Съхне на въздух при 20°. 
 
 
 

2K Air plus е фюлер за универсална употреба, който е подходящ за нанасяне върху: 
 



 

 
  

 
VOSSCHEMIE GMBH 
Esinger Steinweg 50 
D – 25436 Uetersen 

Telefon  
Telefax 
E-Mail 

+49 (0) 4122 / 717 -0 
+49 (0) 4122 / 717 -158 
info @ vosschemie.de 

www.carsystem.org 
www.vosschemie.de 

 

Seite 2 von 3 

 

 
 

 

 

100 
25 

 

 
 

  

 

 
 

  

 
 

 

40 - 60 µm l 

 

 

РАБОТА С ПРОДУКТА

Техническа информация

Живот на сместа при 20°C До  1  час 

Време за сушене 

Приложение

Смесително съотношение

Вискозитет при пръскане

2K Air Plus фюлер 
2K втвърдител Air Plus 

DIN 4 мм при 20°C 25 - 30 секунди 
 

По обем (стандартно) 

Нанасяне

Конвенционален 
бояджийски 
пистолет

Дебелина на сухото покритие

40 –  180 µm дебелина на покритието 

Работни условия Tемпература > 15°C, относителна влажност до 75% 

 

1 – 3 ръце 

                               Пръскане            

1.6 – 2.2 мм 

Диаметър дюза/налягане 

Налягане препоръчано от производителя на пистолета

5 - 7 минути изчакване при 20° между ръцете

Шкурка Сухо                                    P400 – P500 

Мокро   P600 – P1000 

Време за сушене  2.5 – 3 ч 15 - 20 
мин. 

20°C 60°C IR сушене 

Къси и средни вълни 
12 – 15 мин. 
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Техническа информация

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Copyright VOSSCHEMIE

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.

Боядисване:  
Може да се покрива с:  С всички конвенционални, водни бази и лакове на пазара.  

 
        
Основата трябва да бъде суха, чиста и обезмаслена, матирана и идеално чиста. 
Предварително обработените стоманени листове, алуминий и поцинковани детайли също трябва 
да бъдат добре почистени. За алуминиеви и поцинковани детайли препоръчваме предварително 
нанасяне на антикор грунд.  
 
За гарантиране на качеството е задължителна работата със съответния разредител и втвърдител 
на CARSYSTEM. 
 
  


