
POLITEK® ПОЛІЕФІРНА ШПАКЛІВКА  3 в 1  PP 215

Опис продукту: 
Поліефірна шпаклівка 3 в 1 з наддрібним скловолокном
призначена для заповнення нерівностей, заглиблень різних
 розмірів перед нанесенням ґрунта. Даний продукт забезпечує 
армування, наповнення та легку обробку поверхні. Продукт 
рекомендується використовувати для елементів схильних до 
постійних механічних коливань. 
 Особливості використання:
Після змішування в пропорції 2-3% з затверджувачем для поліефірних шпаклівок при 
20%, суміш повинна бути використана протягом 5-8 хвилин і готова для шліфування 
через 30-35 хвилин.
*Не використовуйте в якості TPA ґрунтів або 1К Фосфатуючих ґрунтів.

Поверхні для нанесення:
 • Авто-покриття                 • Поліефірні ламінати              • Сталеві поверхні      
 • DKP поверхні                • Дерев’яні поверхні                  • Старі пофарбовані поверхні
 • FRP / GRP / CTP                • Оцинкована сталь                    • Всі види чистого металу 
                         Підготовка поверхні: 
Перед початком будь-яких підготовчих дій необхідно очистити поверхню за допомогою 
T 5230 Politek® Розчинником для очистки поверхні. 
Сталеві поверхні: Видалити всі види іржі та ретельно протерти поверхню, поки не буде досягнуто 
її чистоти, прошліфувати поверхню абразивним папером  P120-P180. 
DKP поверхні: Знежирити і прошліфувати P80-P150 абразивним папером. 
Гальванізована сталь: Знежирити і прошліфувати абразивним папером Р150-220. 
Старі пофарбовані поверхні: Прошліфувати поверхню абразивом P120-P180 та на краях P180-220 
(В залежності від типу поверхонь).
Поліефірні (композитні) поверхні: Поверхню очистити теплою водою, знежирити і 
пошліфувати абразивним папером P150-P220

Змішування:
100 частин по вазі Поліефірної шпаклівки / 2-3 частини по вазі з затверджувачем для поліефірних 
шпаклівок. Перед нанесенням змішайте Поліефірну шпаклівку з затверджувачем. 
Не використовуйте затверджувача більше ніж 3% (це зменшує життєдіяльність суміші і не
прискорює час сушки). Вимішуйте суміш до однорідної маси.

Технічні характеристики:

 Метод наненсення:                                                           Шпатель

 Життєдіяльність суміші при нанесенні (20 °C):      4-8 хв

 Максимальна рекомендована товщина                    В залежності від використання
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TECHNICAL INFORMATION

Нанесення:
Нанесіть ґрунт перед нанесенням фарби.
Рекомендовані ґрунти та інші матеріали від виробника перед нанесенням фарби: 
Politek Acry�ll® 2K 4+1 Акриловий ґрунт, Megamix® 2K 4+1 Акриловий грунт, 
Politek® 1K Наповнюючий ґрунт, Politek® Поліефірний ґрунт -спрей, 
2K Поліефірний грунт, 2K Алкідний ґрунт, 2K Епоксидний ґрунт або 
1K Наповнюючий грунт.
Температура при нанесенні має бути від +18°C до +22°C. 
 
Час висихання:  

  20°С                           30-35 хвилин

  ІR сушка                  5-8 хвилин 

*Максимальна температура має бути 70°C, в разі її підвищення можлива втрата 
еластичності, утворення бульбашок та втрата адгезії з поверхнею. 

Шліфування:
Початкова шліфовка: P80-P180
Фінальна шліфовка: P180-P280
Шліфування  (20 °C): 30-35 хвилин

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 використовуйте 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


