
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА                    

ПЪЛНЕЩ КИТ SOFT & PERFECT  

Код:                                                             15757 

Цвят:                                                             Зелен    

Приложение:                                                          Авторепаратурен продукт/ Кит/ Сурфасер  

Общи характеристики:                        Олекотен, саморазливащ се 2K полиестерен кит с 
нисък  вискозитет.  Използва  се  за  запълване  на 
вдлъбнатини  и  неравности  при  поправка  на 
автомобили,  оставя  абсолютно  гладка  повърхност 
без  никакви  пори.  Не  потъва,  лесен  е  за  нанасяне, 
изсъхва бързо и е дори още по-лесен за шлайфане.  
Има  отлична  адхезия  към  желязо,  стомана,  
алуминий,  поцинковани  основи,  фибростъкло  и  
дърво.  Поради  изключително  гладката  повърхност, 

 Моля, използвайте само в подходяща вентилирана среда с достатъчно количество свеж въздух. 
Температурата на обработка трябва да бъде най-малко +10 °C и макс. влажността на въздуха не 
трябва да надвишава 80%. Полиестерният кит вече не се втвърдява при температура под +10 °C.

  Съхнене   Шлайфане

Температура на обекта 20 °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 не втвърдената стара боя и грунд. 

Процес на подготовка: нанасянето на фин кит вече не е необходимо. 
 
Втвърдител: Втвърдител Р 
Съотношение: Кит + втвърдител 100:2 спрямо теглото 
Живот на сместа при 20°С: 3 - 4 мин. 
  
Условия на работа: 



 
 

 

Не нанасяйте върху термопластмаси или киселинни продукти (wash-primer).  
Смесете кита добре с втвърдителя. Не използвайте повече от 3% втвърдител Р! По- малкото или 
превишеното количество втвърдител може да причини очертаване при финишното покритие.
Почиствайте и обезмаслявайте цялата повърхост преди всяка стъпка.  
Отстранете ръждата на повредените участъци до гол метал и шлайфайте сухо с P 80 / 150.  
След изсъхване, използвайте шкурка P 150 / 240 отново сухо шлайфане. Шлайфайте цялата 
повърхност със суха шкурка P 240 / 360 , за да матирате повърхността преди нанасяне на филера.  
В случай на нанасяне върху цветни метали като алуминий или поцинковани повърхности е 
препоръчително нанасянето на грунд, за да се осигури оптимална адхезия преди нанасянето на 
кита.  
Не боядисвайте без да сте изолирали повърхността с 1К или 2К филер!!!  
Китът трябва да се шлайфа само сухо! 
 

Наредба за съдържание на ЛОС:
 
EU допустима стойност: Категория B/b 250 g/l 
Този продукт съдържа максимум 10 g/l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


