
 POLITEK  ACRYFILL® 2K 4+1 АКРИЛОВИЙ ҐРУНТ F1110
Опис продукту: 
Ґрунт на основі акрилових смол, має високу наповнюючу здатність. 
Висока в'язкість розпилення дозволяє отримати вирівнююче 
покриття великої товщини. Даний грунт чудово заповнює великі 
подряпини і нерівності. Має дуже хорошу адгезію до різних типів 
поверхонь, завдяки використанню високої якості смол і спеціальних 
добавок забезпечує хороший антикорозійний та ізоляційний захист 
поліефірних матеріалів від поверхневих лаків. Представлений в трьох 
кольорах: чорний, білий, сірий.  
 Особливості використання:
Застосовується для всіх базових покриттів (металіки, перламутри, стандартні базові 
кольори)  

Поверхні для нанесення:
• Сталь                          • Заводські пофарбовані поверхні         • 1К і 2К  Ґрунти    
• Кислотні грунти     • Поліефірні шпаклівки  

Підготовка поверхні: 
Перед нанесенням грунта очистіть поверхню від жиру та пилу T5230 POLITEK та витріть його 
надлишки.  Перемішати компоненти до однорідної консистенціі дотримуючись пропорції 
змішування. Мінімальна температура нанесення 15°С

Змішування:
Об’єм  
100 частин Politek Acryl�ll® 2K 4+1 Акриловий грунт F1110 
25 частин Politek Acryhard HS® UV 2K Універсальний Акриловий затверджувач 

Технічні характеристики:

 Метод наненсення:                                                           Фарборозпилювач

 Сопло пістолета:                                                                1.6-1.8 мм

 Тиск при нанесенні:                                                           2.7-3.3 Бар HVLP Макс. 0.7 Бар (Air cup) 

 В’язкість DIN CUP 4/20°C:                                                30-35 секунд

 Щільність:                                                                              1,6±0,02 гр/м³ (при +20°C)

 Кількість шарів:                                                                   2-3 шари

 Життєдіяльність суміші при нанесенні (20 °C):      1-2 години 

 Максимальна рекомендована товщина                   2-3  шари (при товщині 200-300 мікрон)
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Нанесення:
Шари наносяться товщиною 75-100 мкр.
Очистіть пульвізатор відразу після нанесення.
Час нанесення між шарами: 15-20 хвилин
*Час між шарами може змінюватися в залежності від температури в камері.  
 
Час висихання:  

  20°С                                4 години

  ІЧ сушка                      10-20 хвилин

  Запікання (60°С)     30 хвилин 

Шліфування:
«На мокру»: Р 400-600
«На суху»: Р 320-360

Термін придатності: 
2 роки в закритій тарі при температурі від +5°C до +20 °C

Техніка безпеки:
Будь ласка ознайомитись з інформацією на етикетці.  
Під час нанесення продукту вдягайте відповідне захисне обладнання та окуляри. 
В робочих приміщеннях необхідно забезпечити хорошу вентиляцію повітря. 
 

Офіційний імпортер в Україні
ТОВ «АСПЕКТ СОЛЮШН УКРАЇНА»
+38(044) 222 60 85


