
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

Код:                                                       25001 

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТT  

 

CHAMÄLEON СПРЕЙ 
ЗАГОТОВКА 

 

 

                                                                            
Характеристика на продукта:                        

 Спрея  е  предварително  запълнен  с  газ  и 
разтворители.  Боята се  прехвърля чрез  устройство 
за  пълнене  в  аерозола,  за  да  се  получи  готов  за 
употреба краен продукт  

 Лесна употреба   
       Отлично разпрашаване
 Лесен за пълнене 

Физични и химични свойства:  

Цвят: по желание  
Миризма: разтворител 
Ефективност:  Зависимост от консистенцията и цвета 
Основа: В зависимост от цвета на основата нанесете грунд филер, 2K пълнещ филер, 1K 
епоксиден грунд, стара шлайфана боя 
Време на съхнене (при 20 ° C, 50% относителна влажност на въздуха): Времето на съхнене 
зависи от околната температура, влажността на въздуха, дебелината на нанесения слой и 
напълнения тип боя (вижте информацията на производителя на боята) Стабилност при 
съхранение: ненапълнен спрей: 5 години. Напълнен спрей: в зависимост от вида боя от няколко
часа до 6 месеца. Ако е осигурено подходящо съхранение (= 10 ° -25 ° C, относителна 
влажност на въздуха макс. 60%) 
Размер: Аерозолни кутии, максимален номинален обем 400 ml. 
VOC-стойност: 218g

Общи характеристики:                         
Chamäleon спрей заготовка е предварително 
напълнен с пропилентни газове и разтворители
и е предназначен за пълнене с конвенционална
база. Идеален за частични поправки и 
боядисване на отделни части.  



 
 

 

Употреба: 

Почистете повърхността, която трябва да бъде боядисана, с антисиликон на 
Chamaeleon, след това шлайфайте. 
По-големите голи повърхности трябва да бъдат предварително грундирани със 
съответния грунд/ филер на Chamaeleon. 
Площта трябва да е суха и без прах и мазнини. 
Разклатете енергично флакона в продължение на 2 минути.  

 

 Само за професионална употреба 
 Носете маска (препоръчан тип A2/P3) 

Екологично чисти: Продуктите са 100% без тежки метали. Капачките и опаковките са 
изработени от рециклируем материал. Изхвърляне: Само напълно изпразнените флакони 
трябва да се поставят в рециклиращото устройство или подходящконтейнер за 
възстановими отпадъци. Кутиите, които не са празни, трябва да се изхвърлят като 
"специален отпадък". Маркиране / етикетиране: Всички продукти отговарят на 
действителните разпоредби за етикетиране съгласно Насоките за подготовка 1999/45 / 
EG. Всички аерозоли съответстват на TRGS 200 и TRG 300, както и на аерозолни насоки 
75/324 / EWG в действително валидната версия.

 
 
Околна среда и етикетиране:

mailto:info@chamaeleon-produktion.de

