
POLITEK  ПОЛІЕФІРНА СРІБНА ШПАКЛІВКА РР280
Опис продукту: 
Шпаклівка зроблена на основі еластичної поліефірної смоли, 
що містить спеціальний пігмент з алюмінієвого порошку з 
високою наповнюючою здатністю. Шпаклівка 
не залишає пор на поверхні після шліфування. Завдяки 
високій здатності до термопровідності  придатна для 
використання на деталях, що можуть нагріватися.    
 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 через 30-35 хв. 

Поверхні для нанесення:
• DKP Сталь                        • FRP / GRP / CTP                                • Чистий метал     
• Дерев’яні поверхні     • Алюмінієва сталь                           • Сталеві поверхні 
• Автопокриття                • Старі пофарбовані поверхні     • Хромовані поверхні 

ПРИМІТКА: Не застосовувати для покриття TPA та 1K кислотних Ґрунтів.

Підготовка поверхні: 
Перед тим як почати будь-які роботи з шліфування, необхідно ретельно знежирити поверхню 
за допомогою антисилікону T5230 Politek. 
Сталеві поверхні: знежирити і пошліфувати поверхню абразивним папером P120-P180.  
DKP поверхні: знежирити і пошліфувати поверхню абразивним папером P80-P150.  
Алюмінієві поверхні: знежирити і пошліфувати поверхню абразивним папером P150-P220..  
Старі пофарбовані поверхні: пошліфувати стару пофарбовану поверхню за допомогою 
абразивного паперу P180-220 (в залежності від типу поверхні).
Композитні поверхні: очистити поверхню за допомогою теплої води, знежирити і пошліфувати 
її за допомогою абразивного паперу P150-220. Після шліфування видалити пил стисненим 
повітрям, після чого знову знежирити перед нанесенням ґрунта. 

Змішування:
Об’єм  
100 частин по вазі  Поліефірної срібної шпаклівки/2-3 частини по вазі затверджувача для 
поліефірних шпаклівок (BPO). Перед використанням добре змішати поліефірну шпаклівку та 
затверджувач. Не використовувати затверджувач більше 3%, це скоротить життєдіяльність суміші, 
занадто багато затверджувача не прискорює висихання. Ретельно переміщайте до досягнення 
однорідної пасти. 

Технічні характеристики:
Метод наненсення:                                                           шпатель

 Колір:                                                                                     сіра паста
   Життєдіяльність суміші при нанесенні (20 °C):      5-8 хвилин
   Максимальна рекомендована товщина                  2-3 мм
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Нанесення:
Нанесіть ґрунт на поліефірну шпаклівку перед нанесенням фарби.
Politek Acry�ll® 2K 4+1 Акриловий грунт, Megamix® 2K 4+1 Акриловий грунт, 
Politek® 1K Наповнюючи грунт, Politek® Поліефірний наповнений грунт-спрей
Рекомендована температура для нанесення має бути від +18°C до +22°C
 
Сушка:  

  20°С                                30-35 хв

  ІR сушка                      5 хвилин

Максимальна температура не має перевищувати 70°C щоб уникнути утворення 
розтріскування, бульбашок та втрати адгезії.

Шліфування:
при 20°C 35-40 хвилин (час збільшується при нанесенні біль товстого шару) 
Первинна шліфовка: P80-P180
Фінальна шліфовка: P180-P280

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

Техніка безпеки:
Будь ласка ознайомтесь 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


