
 ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА   

 БЪРЗ ОЛЕКОТЕН ФИН КИТ 

Код  15525 

Цвят:  Зелен 

Приложение:        Авторепаратурен продукт/ Кит/ Основа 

Обща характеристика: Самоизравняващ, олекотен 2K полиестерен фин кит. 
Използва се за запълване на малки пори или за 
изравняване на малки неравности. Има интегрирана 
индикация за живот на сместа: Бързият олекотен фин кит 
сменя цвета си от зелено в бежово по време на фазата на 
втвърдяване, осигурявайки визуална проверка на процеса
на съхнене. След изсъхване Chamäleon Fast Finish има 
гладка, лъскава и затворена повърхност и се 
характеризира с лекота при шлайфане. Отлична адхезия 
към желязо, стомана, алуминий, поцинковани основи, 
стъклопласт и дърво. 

Процес на подготовка: 

Втвърдител: Втвърдител P 
Смесване: добавят се 3% втвърдител 
Живот на сместа при 20 °С: 3 - 4 мин. 

Условия на работа:

Моля, използвайте само в подходяща вентилирана среда с достатъчно свеж въздух. Температурата 
на обработка трябва да бъде минимум +10 °C и макс. влажността на въздуха не трябва да 
надвишава 80%. Шпакловката на полиестерна основа вече не се втвърдява при температура под 
+10 °C.

 Съхнене  Шлайфане 

Температура на обекта20 °C  15 -  20 мин. 

Температура на обекта 60 °C     5 - 10 мин. 

Препоръки за работа: 

Повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена. Шлайфайте леко повърхността. Отстранете 
невтвърдените стари бои и основи.



Не нанасяйте върху термопластични или киселинни продукти (грунд за алуминий Wash primer). 
Смесете добре кита с втвърдителя. Не използвайте повече от 3% втвърдител P! Недостатъчното 
количество или предозирането на втвърдителя може да причини образуването на петна във 
финишния слой боя. Почиствайте и обезмаслявайте цялата повърхност, която ще се боядисва, 
преди всяка операция. Почистете участъците с ръжда до гол метал и шлайфайте със суха шкурка  P 
80 / 150. След изсъхване използвайте шкурка P 150 / 240 за сухо шлайфане. Шлайфайте цялата 
повърхност със суха шкурка P 240 / 360 до матиране преди нанасяне на грунд. В случай на работа 
върху цветни метали (напр. алуминий, поцинковани повърхности) е възможно да се нанесе слой 
основа, за да се осигури оптимална адхезия преди нанасяне на кита. Не запечатвайте повърхността, 
без да сте изолирали с 1K или 2K филер. Китът Fast Finish може да се шлайфа само на сухо.

VOC регулации: 
Допустима стойност на ЕС: Категория B/b 250 g/l 
Този продукт съдържа макс. 10 g/l. 




