
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ  

 

CHAMÄLEON  2К ФИЛЕР НА СПРЕЙ  

Код:                                                14012 

 

Предназначение:                             За подготовка 

Обща характеристика:                Подходящ за стомана, поцинковани и алуминиеви повърхности
  
 
Продуктови характеристики:                          
                   
■ не изоцианитен
■ дълъг живот на сместа
■ Бързо съхнене на въздух
■ гладко разливане
■ универсално приложим върху боядисани и метални 
повърхности, правилно подготвени
■ удобна опаковка от 200 ml спрей, за да се избегнат 
остатъци от боя
■ лесна и бърза работа
■ отлична адхезия на необработена поцинкована ламарина, 
позинкована стомана и алуминий

Може да се запечата с база или акрилна боя   

Нанасяне: 

■ 2-3 слоя, 40 до 60µ 

■ 3 мин време за изпарение между слоевете
■ много бързо съхнене, след 45 мин на 20°C или 30 мин на 60°C шлайфане 

■  след 20 мин съхнене на въздух, може да се запечатва мокро в мокро 

■ инфраред 15-20 мин 
■ след съхнене, водно шлайфане с P800-1.000 или сухо с р400-500 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
2 мин.          2-3 = 40-60µ   съхнене на въздух  P800 - 1000    P400 – 500 

15-20 мин. 45 мин = 20°C 

Повърхност: 

Подготовка: 

■ гол лист стомана, почистена и шлайфана 
■ поцинкована стомана, почистена и шлайфана 
■ алуминий, почистен и шлайфан
■ PE-филер, почистен и шлайфан
■ за пластмасови детайли, предварително 
нанасяне на основа за пластмаса 

■ почистете с обезмаслител на спрей, след това шлайфайте с подходяща едрина 

■ старо боядисани повърхности- почистете и шлайфайте 

Смесване на 2К грунд/ филера с втвърдител: 

Отстранете защитната капачка от дъното на кутията. Извадете пръстена и го монтирайте.

За да смесите втвърдителя с компонент A, обърнете опаковката обратно върху равна 
повърхност, след това издърпайте металния пръстен докрай.

Като обърнете опаковката на 360°, втвърдителят ще е освободен. Разклатете, за да 
смесите добре компонент A с втвърдителя.. 

■ разклатете добре за около 2 мин.
 ■ пръснете някъде за тест
■ живот на сместа: мин. 24 ч
 



 

Забележка: 

■ само за професионална употреба 
■ срок на годност: 24 месеца на 20ºC
■ необходимо е използването на респираторна маска! 

mailto:info@chamaeleon-produktion.de

