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2K Highspeed EP plnič ve spreji
Vlastnosti:

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/e): 840 g/l 

Obsah VOC v přípravku: 648 g/l

Doporučení:

- velmi dobré vytvrzení a izolační účinek

- vynikající přilnavost a antikorozní ochrana

- vynikající rozlití a povrch

- přelakovatelný rozpouštědlovými i vodou ředitelnými bázis laky, 2K vrchními laky a 2K krycími laky

- přesné a čisté tužení

- velmi dobrá odolnost chemickému a mechanickému zatížení, odolnost pohonným hmotám

Zpracování:

Zpracování od +10°C a do 80% relativní vzdušné vlhkosti. 

Příprava: očistit 4CR odmašťovačem

Pokud není 2K Highspeed EP plnič přelakován v průběhu 24 hodin, musí být přebroušen.

Broušení za sucha: P 400 - 500

Přelakovatelnost: 25 - 30 min. při pokojové teplotě

Schnutí:

Odvětrání mezi vrstvami: 10 - 15 min. v závislosti na teplotě

Odvětrání před sušením v kabině nebo s IR zářičem: ca. 30 min.

Proti prachu: 15 min. / 20°C

Na dotyk: 5 hod. / 20°C

Brousitelný: 12 hod. / 20°C nebo 30 min. / 60°C

Sušení IR zářičem: po 1 hod. sušení IR zářičem brousitelný

www.4CR.com

4CR 2K Highspeed EP plnič ve spreji je epoxidový základ splňující nejvyšší požadavky. Vynikající přilnavost a 

antikorozní ochrana jsou předními vlastnostmi tohoto produktu. Přelakovatelný rozpouštědlovými i vodou 

ředitelnými bázis laky, 2K vrchními laky a 2K krycími laky. Velmi dobré vytvrzení a izolační účinek. Odolný 

rozpouštědlům.

Všechny podklady musejí být před lakováním čisté, suché a odmaštěné. Bezprostředně před nanášením vyjměte 

z víčka červený knoflík a nasaďte ho na kolík na dně dózy. Červený knoflík pak stiskněte až na doraz. Sprejovou 

dózu před použitím ca. 2 minuty důkladně protřepat. Proveďte zkušební nástřik. Nanášet ze vdálenosti ca. 25 

cm. Nanést 2 až 3 vrstvy s odvětráním mezi vrstvami ca. 5 minut. Plnič je možné nanést v tloušťce suché vrstvy 

až 70 µm.

Podklad:  hliník, zinek, ocel, skelný laminát (GFK); podklad musí být čistý, odmaštěný a suchý. V případě 

potřeby přebrousit. Nenanášet na kyselinou vytvrzující podkladové materiály.

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim 

znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

http://www.4cr.com/
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Technické údaje:

Barva béžová

Zpracovatelnost až 4 dny

Skladování:

Skladovat v chladu a suchu. Chránit před přímým slunečním zářením a horkem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 2 roky.
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