2K AKRYL FILLER SOFT VHS 300 (5:1)
Akrylátový plnič 2K Acryl filler Soft VHS 300 je charakteristický vysokým stupněm plnění. Aplikuje se
ve 2-4 silných vrstvách a vzhledem k velmi dobré vyrovnávací schopnosti nezpůsobuje problémy při
broušení. Tixotropní vlastnosti, vysoká plnící schopnost, krátký čas schnutí a snadné broušení
dovolují použít plnič Soft VHS 300 i jako náhradu stříkacího tmelu. Tato přednost umožňuje zkrátit
proces opravy a snížit i její náklady.
Použití: Plnič je zejména vhodný na rozměrově velké díly, které byly opravovány polyesterovými tmely.
Po vytvrzení je dobře brousitelný strojně nebo ručně za sucha i za mokra.
Aplikace: Opravovaný podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Plnič dobře
promíchejte s ředidlem v poměru 5:1 objemově. Ředění pomocí akrylátového ředidla v rozmezí 0-20%.
Aplikace stříkací pistolí tryska 1,8-2,5 mm. Doporučený počet vrstev 2 – 3. Mezi jednotlivými vrstvami
nechte vytěkat 10 min./ 20ºC (doba na vytěkání rozpouštědel). Doba schnutí při aplikaci 2 vrstev 45
min. / 60ºC. Následné broušení za sucha pomocí P320 – P500.
POZOR: Nedoporučuje se aplikace při teplotě nižší než 18 oC a schnutí při pokojové teplotě
Technická data :
Skladovatelnost: 24 měsíců Hustota : 1,53 g/cm3 Odstín : šedý
VOC obsah :2004/42/IIB (540) 450g/l Obsah sušiny : 72%

Poměr tužení

Vydatnost : 5 m2/l

Plnič (A)
100 (objemově)
Tužidlo (B)
20 (objemově)
Ředění v rozmezí od 0-20% akrylátovým ředidlem
Zpracovatelnost: 45 min / 20oC

Viskozita

48-52 sec. Ford cup 4 / 20oC

Stříkací pistole

Tryska : 1,8 – 2,5 mm
Vzduchová stříkací pistole, tlak vzduchu dle doporučení
výrobce pistole

Aplikace

2 – 4 normální vrstvy
Tloušťka filmu : 200 - 300um

Doba vytěkání

10 min. / 20oC

Doba schnutí

45 min./ 60oC

Krátké a střední vlny : 12 – 15 min.
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Balení :
A 800ml + B 160 ml (tužidlo)
A 3500 ml + B 700 ml (tužidlo)
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