
 
 

 

 

 

 

 

                                                             ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА                     

                                                   ПЪЛНЕЩ КИТ  

Код:                                                              15116, 15119 

Цвят:                                                               Сив    

Приложение:                                                          Авторепаратурен продукт/ Кит/ Сурфасер  

Повърхности:  
Метал  

Дърво  

Бетон  

 
Качества и свойства: 
 Лесен за работа 
 Бърз, пестящ време за работа 
 Много добра адхезия върху различни повърхности 
 Лесен за шлайфане, дори след дълго изчакване 
 Устойчив на слаби киселини и основи, пропиленти, разтворители, вода и размразяване  

Физични и химични свойства: 
 
Състав: полиестерна смола с минерални пълнители 

Общи характеристики:                                   Китът Super Fill е 2К полиестерен пълнещ кит, 
комбиниращ средно еластична, силно реактивна, 
предварително ускорена амино полиестерна смола с 
различни минерални, щадящи околната среда 
пълнители. Подходящ за запълване на дълбоки 
вдлъбнатини и неравности, за поправка на вече 
обработени повърхности по автомобилните детайли 
и други метални повърхности. 

Мирис: стирол 
Консистенция: тиксотропна, пастообразна
Живот на сместа / при 20°С: втв. около 4 - 5 мин.
Температура на работа: мин. 12°C 
Точка на кипене: Около 33°C (смола); не е приложимо за втвърдителя 
Плътност при 20°: Кит: 1,85 g/cm³ 
                                Втвърдител: 1,15 g/cm³ 



 
 

 

 

 

Добавяне на втвърдител: 2 - 4 % (оптимално смесване 2,5 %) 
Температурна устойчивост на втвърдения материал: 120°C 
Условия за съхранение: 
18 месеца, ако е осигурено подходящо съхранение (=10°C - 25°C, относителна влажност на 
въздуха макс. 60%) в неотворена оригинална опаковка. Пазете от пряка слънчева светлина, 
замръзване и влага.
  Условия на работа: 
Моля, използвайте само в подходяща вентилирана среда с достатъчно количество свеж въздух. 
Температурата на обработка трябва да бъде най-малко +12 °C и макс. влажността на въздуха не 
трябва да надвишава 80%.
 Процес на нанасяне:  

 

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте предупредителните текстове върху етикета! 
 
 Обектът, който желаете да ремонтирате, трябва да бъде без ръжда, чист, сух, обезмаслен и 
шлайфан.
 Извадете количеството, което ви е необходимо и го смесете добре със съответното количество 

втвърдител. 
 Нанесете сместа с желаната дебелина слой. 
 Почистете шпатулата веднага след употреба, ако е необходимо с нитро разредител. 
 Не връщайте смесения материал обратно в кутията. 
 След около 20-30 мин,  поправения участък може да бъде обработван. 

  Съхнене    Шлайфане 

50% относ. влажност 
20 °C 

Темп. на обекта  след около 20 - 30 мин. 

Изхвърляне: 
Моля, обърнете внимание на остатъците вътре в контейнерите. Напълно изпразнените контейнери 
могат да се използват за рециклиране. Ако кутиите не се изпразват, те трябва да се изхвърлят като 
"специални отпадъци".
 
 
 
 
 
 
 


