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: Dodać maksymalnie 2% (wg. wagi) Utwardzacza.
Nie przekraczać limitu!
Dokładnie wymieszać.

Dopuszczalny okres 20 °C użytkowania: 4-5  min

Proporcje mieszania

20°C

60°C Obj.

25

-

:

:

Szlifowanie tylko na sucho.
P80 -> P180 -> P280

Czas schnięcia (min.)

:Sanding

DANE APLIKACYJNE

Dane techniczne zawarte w tej publikacji są oparte na naszej aktualnej wiedzy i niezobowiązująco prezentują
propozycje różnych zastosowań.
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Do  wypełnień wgnieceń i wygładzeń

Dwuskładnikowa Aluminium Putty szpachla poliestrowa z zawartością
elastycznej, wysoce aktywnej, nienasyconej żywicy poliestrowej ze specjalnymi
minerałami i przyjaznym dla środowiska.

Łatwy w nakładaniu grubych warstw, bez groźby pękania i nadmiernego
kurczenia.

Specjalny utwardzacz (wewnątrz)

Odtłuścić i przeszlifować żywy metal i nałożyć bezpośrednio epoxy primer Nie
używać na stal galwanizowaną i aluminium

-

Washprimers, Epoxy Primers, 2K/ MS/ HS Fillers

INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU

Obszar zastosowania

Podłoże

Podkład

Materiały wykończeniowe

Czyszczenie sprzętu
Czas przechowywania (lata)

1.81
Tygla zamkniętego: 31°C (87.8°F)

-

-

Szary.

:

:

:

:

:

:

Właściwości
fizykochemiczne

Ciężar właściwy g/cm 
Temperatura zapłonu

Zawartość substancji stałych
Wydajność
Połysk
Kolor

Gun Cleaner

2004/42/IIB(b)(250)(151)

Product Subcategory
(according directive
2004/42/EC) and
max. VOC content (ISO
11890-1/2) of the ready to
use product

IIB/b. Wypełniacz do karoserii lub masa uszczelniająca - Wszystkie typy.
Wartości limitów UE: 250g/l. (2007)
Produkt ten zawiera maksymalnie 250 g/l VOC.

:VOC code
:

Przepisy UE

1

(w normalnych warunkach magazynowanych i nieotwartych puszkach).

Baza chemiczna

Ogólne własności

Materiały pomocnicze

Dane techniczne zawarte w tej publikacji są oparte na naszej aktualnej wiedzy i niezobowiązująco prezentują
propozycje różnych zastosowań.
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