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Súprava na opravu plastov (Plastic Repair Kid)

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Farba jantárovo žltá

Hustota 1120 – 1150 g/l

VOC EU 2004/42/IIB(b): 250 g/l 62 g/l

Aplikačné údaje

Podklady sklom vystužené plasty, oceľ, vrstvené plasty

Kód produktu 2-221-0250

Balenie 0,25 kg

Pracovný postup

Príprava povrchu Podklady musia byť vyčistené, suché, odmastené s C.A.R.FIT odstraňovačom silikónu a vyb-
rúsené. Opieskovaná oceľ, ľahký kov a  sklolaminát s  P80 – P120. Staré nátery na kovovom 
podklade s P80 – P120.

 Odstráňte staré, termoplastické nátery alebo 1K akrylové farby, syntetické živica a produkty 
obsahujúce kyselinu.

 Dodržuje zmiešavací pomer katalyzátora. Opatrne premiešajte. Neaplikujte na vrchné nátery. 
Zvýšenie teploty môže skrátiť dobu spracovateľnosti.

Tuženie Pridajte 2 – 3 % tužidla podľa hmotnosti.

Doba spracovateľnosti 8 – 10 min, pri 20 °C.

 Aplikujte zmes na povrch štetcom, následne naneste sklenú tkaninu takým spôsobom, aby 
pokryla celý povrch a presahovala 5 cm cez okraj. Potom naneste zmes na sklenú tkaninu, až 
do úplného nasýtenia, odstráňte vzduchové bubliny zatlačením materiálu tvrdým štetcom. 

Schnutie 40 min. pri 20 °C.

Sušenie 20 min. pri 60 °C.

Brúsenie nasucho: P80 – P120.

 Naneste plniaci/dokončovací tmel.

Technický list

Opravná súprava na opravu poškodených častí z ušľachtilej ocele a  sklolaminátové povrchy, 
napr. opravy hrdzavých oblastí, trhlín a malých otvorov v kovových častiach. Sklenené vlákno im-
pregnované polyesterovou živicou vytvára silný povlak, ktorý by mal byť pri ďalšej oprave pokrytý 
plniacimi tmelmi. Sada obsahuje polyesterovú živicu, katalyzátor a sklenú rohožku s rozmermi 
0,5 x 0,5 m.

Výrobok je ideálny na opravu konštrukčných dielov, nádrží, architektonických dielov atď.

Charakteristika

• vynikajúca priľnavosť ku sklom vystuženým plastom a oceľovým povrchom,
• tixotropný produkt, ktorý sa dá ľahko aplikovať,
• po vytvrdení, povrch nie je lepkavý.
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Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné upozornenia Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetra-
nom priestore. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi /oblastnými /národnými/medzinárodnými 
nariadeniami. Uchovávajte mimo priameho slnečného žiarenia.

Likvidácia Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Zabráňte úniku do kanalizácie.

 Nevyčistené obaly – odporúčanie: Likvidácia v zmysle úradných predpisov.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulá-
cie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.


