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1 - 3 15 - 40 µm 5 - 7 m²/l 

 
 
 

 
                                                     ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

                                          ПЪЛНЕЩ ГРУНД ЗА ПЛАСТМАСА 

Код:                                                                    14105 

Цвят:                                                                              светло сив
 
Приложение:                                                                     Авторепаратурен продукт/Грунд 
Основни характеристики:                                     Пълнещият грунд за пластмаса е бързосъхнещ 

грунд с  отлични  пълнещи  свойства,  който  може  
да  се  прилага  върху  пластмаси,  често  
използвани  в 
автомобилната  индустрия  (например  PP-EPDM, 
ABS,  PC,  ABS-PC,  PMMA, PA,  PUR,  PVC,  GRP)  . 
Благодарение  на  специалната  си  формула,  този 
грун може да се нанася и върху материали като PP 
без  допълнителна  предварителна  обработка. 
Запечатва се с 1K и 2K покрития.

Метод на нанасяне: 
   

 
Втвърдител: - 
Съотношение на смесване: - 
Разреждане: 100% с Chamäleon универсален разредител Вискозитет 
при пръскане 4 mm DIN: нормален пистолет с г. казанче 18 - 22 s 
Живот на сместа при 20 °C: - 
 

Метод на нанасяне Налягане  Дюза 

Пистолет с г. казанче 1.6 - 2.0 бара 1.2 - 1.3 mm 

Слоеве Дебелина на сухия филм Разход 
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Време за изпарение Между слоевете Преди изпичане

 
Условия на работа: 
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%.

 

 Съхнене  Сух на прах Сух на допир      Готов за втори слой

Темп. на обекта 20 °C 5 мин 10 - 15 мин 15 -20 мин 

Съвети при употреба: 
Преди нанасяне, загрейте предмета, който трябва да бъде боядисан, за 60 минути при 60 ° C. 
Обезмаслете повърхността добре. Шлайфайте, използвайки после отново обезмаслител и 
почистете добре. Оставете частите да изсъхнат напълно. ВНИМАНИЕ: Освобождаващите 
вещества трябва да бъдат напълно отстранени! След горепосочената подготовка препоръчваме 
да се направи тест за навлажняване с вода. Ако водата изтече бързо, повторете предварителната 
обработка. Поради много различни видове пластмаси и смеси, предлагани на пазара, 
препоръчваме предварително тестване върху оригиналната пластмасова основа. Тъй като 
полипропиленовите пластмаси могат да бъдат обект на проблеми с адхезията поради много 
видове и смеси, предлагани на пазара, препоръчваме предварително да тествате продукта върху 
оригиналните полипропиленови субстрати и при реални условия на покритие.


