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Opis

Najwyższej jakości ultraszybki akrylowy podkład gruntujący 2K odpowiedni do szybkiego procesu 
naprawczego. Obróbka możliwa po upływie 15 minut od aplikacji w temperaturze pokojowej. Dzięki 
łatwej aplikacji zapewnia gładkie wykończenie powierzchni.

Właściwości

- szybkie schnięcie w temperaturze otoczenia: 15 min / 20 ° C (68 ° F),
- szybkie schnięcie w podwyższonych temperaturach lub IR: 5 min w 60 ° C (140 ° F) / IR,
- nadające się do użytku przez co najmniej 30 dni od aktywacji,
- szlifowanie możliwe zaraz po wyschnięciu (w przypadku wygrzewania odczekać do ostygnięcia),
- przyczepność do podłoży ocynkowanych i aluminiowych,
- łatwy do szlifowania - oszczędza czas, i papier ścierny,
- brak zapychania papieru ściernego,
- gładka powierzchnia.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnię oczyścić, osuszyć i odtłuścić odpowiednim środkiem antysilikonowym.  Goła stal powinna 
być przeszlifowana i całkowicie wolna od rdzy przed aplikacją. Podkład można nakładać bezpośrednio, 
ale podkład 2K epoksydowy lub podkład wytrawiający jest zalecany tam, gdzie wymagana jest 
optymalna przyczepność i odporność na korozję. Zaleca się użycie odpowiedni podkład (epoksyd, 
washprimer itp.) w celu optymalizacji przyczepności i ochrony przed korozją na aluminium i
ocynkowane powierzchnie stalowe.
  Nowe części / panele szlifować papierem o gradacji P360 / na sucho lub P800 / na mokro.
  Stare powłoki przeszlifować papierem o gradacji P280 - P320 / na sucho lub P800 / na mokro.
  GRP lub elementy z włókna szklanego przeszlifować papierem o gradacji P320 / suchy.
  Wypełniacze poliestrowe szlifować papierem o gradacji P120-P320 / na sucho.
  Zn i Alu: włóknina  + pasta matująca
Przed nałożeniem lakieru bazowego na bazie wody należy powierzchnię podkładu wyczyścić 
odpowiednim antysilikonowym zmywaczem na bazie wody sugerowany przez producenta wodnego 
systemu bazowego.

Zastosowane materiały

Podkład: podkład na bazie żywicy akrylowej na bazie rozpuszczalnika

Utwardzacz: izocyjanian

Aplikacja
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Aktywacja aerozolu 2K

Przed aktywacją energicznie wstrząsaj aerozolem przez 2 minuty, aż kulki mieszające 
będą się swobodnie poruszać.

Zdejmij przycisk z pokrywki. Obróć aerozol o 180 ° i załóż przycisk do spodu aerozolu.

Umieść aerozol na twardym podłożu - do góry nogami. Naciśnij czerwony przycisk kulką 
dłoni do oporu.

Po aktywacji ponownie energicznie wstrząsaj aerozolem przez 2 minuty.

Aplikacja

Ilość warstw 

Odparowanie   

Grubość suchej warstwy 

Temperatura aplikacji 

2 – 3 (na krzyż) 

2 – 3 minuty lub do matu

50 – 100 mikronów

15 – 30 °C / 59 – 86 °F 

Po zakończonej pracy obróć puszkę do góry dnem i rozpylaj, przeczyszczenia dyszy. Jeśli 
puszka nie jest opróżniona zaleca się wyczyszczenie dyszy papierem i rozpuszczalnikiem.

Odległość natrysku 15 – 25 cm 

Czas schnięcia

Możliwość szlifowania (20 °C/68 °F) 

Możliwość szlifowania (60 °C/140 °F)  

IR

przy grubości 50 – 100 µm 

15 min 

5 min 

5 min 

Produkt należy przykryć systemem nawierzchniowym w ciągu 48 godzin.

Żywotność (20 °C/68 °F) co najmniej 30 dni
(20 -23°C; 40 - 50 % RH) / (68 – 73,4 °F; 40 – 50 % RH) 

Czas przydatności zależy od temperatury otoczenia. 
Wyższe temperatury skracają żywotność.

Papier ścierny P400 – P500 
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Nr. produktu Opis Pojemność Pakowanie

7300 Jasnoszary 400 ml 6 

VOC 

2004/42/IIB(c) (540) <540 

Bezpieczeństwo

Nosić osobiste wyposażenie ochronne. (maska / rękawiczki /okulary).

Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki

Dodatkowe informacje

W przypadku stosowania tego produktu w większej niż zalecana grubości w określonych warunkach 
w zależności od przygotowania powierzchni, oraz rodzaj powierzchni, czasów odparowania i schnięcia, 
po pewnym czasie może pojawić się niewielki spadek połysku lakieru bezbarwnego Dlatego zaleca się, 
aby produkt był używany głównie do napraw miejscowych.

Testowanie produktu

Wszelkiego rodzaju testy zastosowanego materiału (test przyczepności, test odpryskiwania kamieni, 
odporność chemiczna, test w komorze solnej…) należy przeprowadzić co najmniej 15 dni po aplikacji.

Okres przydatności

Min. 12 miesiące od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszce.

Dodatkowe informacje

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO! 

Zawsze czytaj instrukcje.  

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy zawsze używać / nosić odpowiedni sprzęt 
ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż niż 
zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów 
związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są 
przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące 
optymalnego użytkowania, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie 
ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkowania produktu. Przed użyciem 
produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej. 

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.




