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Rudolf-Diesel-Straße, Sa 
69115 Heidelberg-Germany 
Tel.: +49-(0)-6221 520440 
Fax: +49-(0)-6221 520449 
E-mail: info@chamaeleon/produktion.de
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ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ 

CHAMÄLEON ПОЛИЕСТЕРЕН ШПРИЦ КИТ

Арт. номер: 

Приложение: Пълнител/ Сурфасер

Общи характеристики : 

Качества и свойства: 

Техническа характеристика: 

Основа: 
Цвят: 
Миризма: 
Консистенция: 
Живот на сместа / Работа при  20°C: 
Съхнене  (при 20°C, 50% влажност): 

полиестерна смола с минерални пълнители 
бежов
стирол
мека, тиксотропична
около 30 мин 

Chamäleon Spay Putty е двукомпонентен течен кит
 на базата на полиестерна смола, подходящ за 
стоманени повърхности, стъклопласт, дърво или 
шлайфана 2К боя. Този продукт е особено 
подходящ за запълване на неравности, дълбоки 
следи от шлайфане, както и груби дейности по 
подготовката при нанасяне само на един слой.
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може да се шлайфа след около  2 - 3 ч
(Съхнене: 2-3 ч на 20°C; 30 мин на 60°C; 
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- Бързо и лесно нанасяне- Бързо съхнене- Добра еластичност- Добра адхезия- Лесен за шлайфане дори след определено време- Устойчив на слаби киселини и основи, разредители, размразяващи соли
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Точка на възпламеняване:                                          приблизително 33°C (смола); не се отнася за втвърдителПлътност при 20°C:                                                    кит 1.5 g/cm³ втвърдител 1.0 g/cm³Съотношение втвърдител:                                         100:5 според обема; 30:1 според теглото 
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Температурна устойчивост на изсъхналия слой:     120°C
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НанасянеОсновата трябва да е чиста, суха и обезмаслена. Леко шлайфайте повърхностите. Отстранете невтвърдената стара боя и слоеве грунд. Не нанасяйте върху термопластични или киселинни продукти (праймер). Почистете и обезмаслете цялата повърхност, която ще боядисвате преди всяка операция. Почистете дефектните петна от 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 на повърхността преди нанасяне на филер. Не нанасяйте финишен слой без да е изолирана повърхността с 1K или 2K грунд. Продуктът има тенденция да отделя разтворителя- това е характеристика на системата и е препоръчително материалът да се разбърка добре преди употреба. Недостатъчно или предозиране на втвърдител може да причини появата на петна във финалния слой боя. Поцинкованите основи трябва да бъдат изолирани.Налягане: 1,6 - 2 бараДюза: 2.0 - 2.5 ммСлоеве: 2-5 слоя с изчакване между слоевете 5- 8 мин; време за изпарение преди изпичане: 10- 15 минДебелина на сухия слой: 150 - 1000 μmРазходна норма: 4 - 6 m²/l при 150 - 300μmVOC регулация:Гранична стойност на ЕС: Категория B/b 250 g/lТози продукт съдържа макс. 116 g/l.


