
 ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

 2K ФИЛЕР 4:1 

Артикулен номер: 14441-14446 (сив), (черен), (бял)

Приложение:       Авторепаратурен продукт

 Общи характеристики:  2К бърз филер с висока устойчивост на корозия, 
добър капацитет на пълнене и отлична адхезия,
предназначен  за  авторепаратурата.  Малки 
поправки  са  възможни,  без  просмукване  и  без 
очертаване. Покривност: 5-6 м2 / л. 

Цвят 

сив (RAL 7001) 
тъмно сив (RAL 7022)  
черен, бял 

Втвърдител 288 - 4 : 1 

Съотношение
Втвърдител според теглото (филер: втв)    според обема (филер : втв) 

 Втвърдител (за цялостно / частично 
боядисване)  Втвърдител 288 

  Живот на сместа 

 2 ч с втв 288 при 20 °C 

 Разредител
 5 - 10 % Универсален разредител

 Вискозитет при пръскане 
Конвенционален пистолет Airless

 30 - 55 s 4 mm DIN - 

 Метод на нанасяне 



Нанасяне Втв         Налягане Дюза 

 

 Слоеве
 

Разр-л 

пистолет (високо 
налягане) 

HVLP  /  налягане  на 
вътрешната дюза

 Време за изпарение 

  5 - 8 мин между слоевете
 10 - 15 мин преди изпичане

 Дебелина на 
сухия слой
 60 - 180 µm 

Темп. на 
обекта 

на прах на допир
 

за сглоб. за шлайфане повт. нан. 

 Съхнене: 

IR къси вълни

IR средни 
вълни 

20 °C -- -- -- 3 - 5 ч -- 

60 °C -- -- -- 30 - 40 мин -- 

-- -- -- 8 мин -- 

-- -- -- 10 - 15 мин -- 

-- 1,6 - 2б 1,3 - 2 1 - 3 5 - 10 

HVLP (ниско налягане) -- 1,6 - 2б 1,3 - 2 1 - 3 5 - 10 

-- 0,7б -- -- -- 

Съхранение: поне 3 години в неотворена оригинална опаковка 

ЛОС регулация : Европейски  лимитни стойности за този продукт 
(категория Б/в): 540 гр./л. Този продукт съдържа максимум 540 гр./л. ЛОС

Условия на работа: Работа с продукта от + 10° C и до 80% относителна влажност на
 въздуха. Осигурете подходяща входяща и изходяща вентилация.

Инструкции за работа: Подгответе предварително повърхности от гол метал с 
подобрител на адхезия (например Wash Primer 2:1). Малки повърхности от желязо и 
стомана, не по-големи от длан, могат да се покриват с продукта директно. В случай че 
боята е 1К,  използвайте шкурка P 400 за сухо шлайфане или P 600 за мокро шлайфане. 
Ако боята е 2К, препоръчваме да използвате шкурка P 500/600 за сухо шлайфане и P 
800/ 1000 за мокро шлайфане. Не нанасяйте върху термопластични повърхности.
Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. Шлайфайте леко. Отстранете 
старите покрития като бои и грундове.


