
POLITEK® ПОЛІЕФІРНА ШПАКЛІВКА ДЛЯ ОЦИНКОВАНОГО МЕТАЛУ ТА 
АЛЮМИНІЮ  PP 220 
Опис продукту: 
Двокомпонентна поліефірна шпаклівка, спеціально 
розроблена для алюмінієвих та оцинкованих поверхонь. 
Легко наноситься, легко шліфується. Не тягне та 
не розтріскується, має чудову адгезію з поверхнею. 
Використовується для наповнення та вирівнювання.
Особливості використання:
Після змішування в пропорції 2-3% з затверджувачем для поліефірних шпаклівок, суміш 
повинна бути використана протягом 5-8 хвилин і готова для шліфування 
протягом 30-40 хвилин. 

Поверхні для нанесення:
 • Авто-покриття                                     • Всі види чистого металу 
 • DKP поверхні                                    • Дерев’яні поверхні
 • FRP / GRP / CTP                                    • Оцинкована сталь
 • Старі пофарбовані поверхні        • Сталеві поверхні
 • Поліефірне скловолокно                       • Алюмінієві поверхні

Підготовка поверхні: 
Перед нанесенням очистіть поверхню за допомогою антисилікону  T 5230 Politek®.
Сталеві поверхні: Видалити усі сліди іржі та ретельно протерти поверхню, поки не буде 
досягнуто її чистоти, прошліфувати поверхню абразивним папером P120-P180.
Поверхні DKP: Знежирити і прошліфувати абразивним папером P80-P150.
Оцинкована сталь: Знежирити і прошліфувати абразивним папером P150-P220.
Алюмінієва поверхня: Знежирити і прошліфувати абразивним папером P180-P240 або
 тонкою матуючою подушечкою.
Старі затверділі пофарбовані поверхні: прошліфувати поверхню абразивним папером 
P120-P180 та на  краях P180-P220 ( залежно від типу поверхонь).
*Після шліфування видалити пил стисненим повітрям, після чого знову обезжирити 
перед нанесенням грунтовки.

Змішування:
100 частин по вазі полієфірної шпаклівки/2-3 частини по вазі  затверджувача для 
поліефірних шпаклівок. Перед використанням добре змішати шпаклівку із 
затверджувачем. Не використовувати затверджувача більше 3% (це зменшує 
життєдіяльність суміші). 
Ретельно перемішувати суміш для отримання однорідної маси.
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TECHNICAL INFORMATION

Технічні характеристики:
Метод наненсення:                                                             Шпатель

Життєдіяльність суміші при нанесенні (20 °C):        5-8 хв

Колір:                                                                                        Сірий

Температура нанесення                                                    Від +5 до +40

Час висихання:  

20°С                              30-40 хвилин

ІR сушка                    5-8 хвилин 

Шліфування:
Початкова шліфовка: P80-P180
Фінальна шліфовка: P180-P280
Шліфування  (20 °C): 35-40 хвилин

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

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