
@ ··�
•••••••••• 

Chamäleon GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße, Sa 
69115 Heidelberg-Germany 
Tel.: +49-(0)-6221 520440 
Fax: +49-(0)-6221 520449 
E-mail: info@chamaeleon/produktion.de
http://www.chamaeleon/produktion.de 

14075, 14078

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ 

CHAMÄLEON ПОЛИЕСТЕРЕН ШПРИЦ КИТ

Арт. номер: 

Приложение: Пълнител/ Сурфасер

Общи характеристики : 

Качества и свойства: 

Техническа характеристика: 

Основа: 
Цвят: 
Миризма: 
Консистенция: 
Живот на сместа / Работа при  20°C: 
Съхнене  (при 20°C, 50% влажност): 

полиестерна смола с минерални пълнители 
бежов
стирол
мека, тиксотропична
около 30 мин 

може да се шлайфа след около  2 - 3 ч
(Съхнене: 120 мин на 20°C; 30 мин на 60°C; 

15 мин на 80°C) 

За  запълване  на  груби следи от  шлайфане,  пори 
Техническа характеристика:
(Време за съхнене: 120 мин. при 20°C; 30 мин.
при 60°C; 15 мин. при 80°C)
Качества и свойства:
и други неравности. Позволява по-бързо
възобновяване  на  работата  в  сравнение  с  други 
конвенционални филери. В комплект с
втвърдител. За нанасяне върху стомана,полиестерен
 кит, боя (с изключение натермопластмасови 
акрилати) и фибростъкло.Препоръчва се сухо или 
мокро шлайфане преди
и след нанасяне на филера.
Chamaeleon течен кит е двукомпонентен кит на
полиестерна основа.

Ceci
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- Бързо и лесно нанасяне- Бързо съхнене- Добра еластичност- Добра адхезия- Лесен за шлайфане дори след определено време- Устойчив на слаби киселини и основи, разредители, размразяващи соли
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Точка на възпламеняване:                                          приблизително 33°C (смола); не се отнася за втвърдителПлътност при 20°C:                                                    кит 1.5 g/cm³ втвърдител 1.0 g/cm³Съотношение втвърдител:                                          2 %

Ceci
Typewritten text
Температурна устойчивост на изсъхналия слой:     120°C
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НанасянеПреди употреба прочетете внимателно и спазвайте указанията на етикета!Повърхността трябва да е чиста и обезмаслена.Смесете добре филера и втвърдителя в посоченото съотношениеРаботете единствено с пистолет с горно казанчеНанасяне на няколко ръце мокро в мокро е възможноНалягане: 2 - 4 бараДюза: 1.8 - 3.0 ммПреди полагане на последния слой нанесете 2K грунд, за да избегнете образуването на"мехурчета"Не нанасяйте директно върху поцинковани повърхности. За целта е необходим специален грунд за цинковиповърхности.
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Околна среда:Околна среда:                  Chamaeleon течен кит е 100% без съдържание на тежкиметали.Капачката и опаковката са направени от рециклируеми материали.Изхвърляне:                     Само напълно празни опаковки могат да се изхвърлят в контейнери за смет или за рециклиране. Неизпразнени опаковки да се третират като "специален отпадък".Съхранение:                     9 месеца при правилно съхранение (=10°-25°C, при максимална относителна влажност на въздуха 60%) в неотворена, оригинална опакова. Пазете далеч от директнаслънчева светлина, скреж и влажност.
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Опаковка:Филер: 1.2 кгВтвърдител: 25 г


