
POLITEK  1K ШПАКЛІВКА ДЛЯ ТОЧКОВОГО РЕМОНТУ PP 290

Опис продукту: 
1K Шпаклівка для точкового ремонту спеціально 
розроблена для ремонтного сектора автомобілів 
та меблів. 

Особливості використання:
Поверхні на яку буде наноситись шпаклівка, має бути 
повністю очищена. Продукт однокомпонентний. Не має потреби використовувати 
затверджувач. Шпаклівка висихає протягом 10-15 хвилин. Час висихання може 
змінюватися в залежності від товщини нанесеного шару плівки та температури 
навколишнього середовища. Її можна наносити на старі пофарбовані покриття, 
1К або 2К поґрунтовані поверхні.

Поверхні для нанесення:
• Кузовний ремонт         • 2K Ґрунти                     • Оригінальні покриття     
• Дерев’яні поверхні     • Епоксидні ґрунти     • 1K Ґрунти       • Старі пофарбовані поверхні                         
ПРИМІТКА: Не рекомендується нанесення безпосередньо на листовий метал.

Підготовка поверхні: 
Перед початком будь яких шліфувальних робіт, очистити поверхню за допомогою T 5230 
Politek® Антисилікон. 
Металеві поверхні: видалити всі сліди іржі та ретельно протерти поверхню, до того моменту коли 
вона стане чиста. Пошліфувати поверхню абразивним папером P 120 – P180. 
DKP Поверхні: обезжирити 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 обезжирити поверхню перед нанесенням ґрунтовки.

Змішування:
Готова до використання 

Технічні характеристики:

Метод наненсення:                                                           шпатель

 Колір:                                                                                     сірий, червоний

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

   Максимальна рекомендована товщина                  в залежності від використання
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Нанесення:
- Всі види 2к фарб та грунтів
- Всі види синтетичних та промислових фарб
- Всі види нітроцелюлозних фарб 
- Всі види епоксидних фарб

Рекомендована температура нанесення  18°C - 22°C
 
Час висихання (20°С):  10-15 хв

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

Шліфування:
Мокра шліфовка: P600-P1200  (В залежності від типу поверхні)
Час шліфовки  (20 °C): 10-15 хвилин.

Термін придатності: 
2 роки в закритій тарі при температурі 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


