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Daug kietųjų dalelių (HS) turintis universalus dviejų komponentų akrilo gruntas. Jis naudojamas kaip užpildantis 
gruntas daliniam ir pilnam kėbulo elementų remontui. Labai ekonomiškas naudojimui, puikiai užsineša be nubėgimų 
susidarymo ir pasižymi greitu džiūvimu. Ruošiant mišinį, galima naudoti iki 25% skiediklio, kas leidžia pasiekti 
optimalią produkto darbinę konsistenciją esant skirtingoms techninėms sąlygoms ir temperatūrai.Gruntą lengva šlifuoti, 
jį galima uždažyti dauguma 2K arba baziniais dažais.
Papildomi komponentai
20H BCR HS hardener - grunto kietiklis 381 BCR Acrylic Thinner- skiediklis akriliniams produktams

DARBO SU PRODUKTU TAISYKLĖS
Paviršiaus paruošimas ir valymas

Pagrindas: sukietėjusios remontinės ir gamyklinės dangos, plastikai, kataforetinės dangos ir metalai (plienas), poliesterio 
glaistai ir stiklo pluoštas.

kataforetinės dangos, rūgštiniai gruntai -  nuriebalinti ir nušlifuoti (sausai P220 - P320);
poliesterio glaistai  - būtina gerai nušlifuoti (sausai P120 - P320);
metalai (plienas)  - nuriebalinti ir nušlifuoti (sausai P80 - P220)
sukietėjusios remontinės ir gamyklinės dangos, plastikai - nuvalyti paviršių, nuriebalinti ir nušlifuoti (sausai P280 - P320).

Po šlifavimo reikia pašalinti visus teršalus nuo paviršiaus, įskaitant ir šlifavimo produktus. Prieš gruntuojant 
nuriebalinkite paviršių su 382 BCR Silicone Remover.

Gaminio paruošimas darbui Produkto naudojimas
Purkštuvai: 1,6–1,8 mm

Slėgis: 1,5 -3,0 barai

Sluoksnių skaičius: 2–3

Sausos plėvelės storis: 70–90 μm / sluoksnis

Produktų maišymas:              

4:1 pagal tūrį, 100: 14 pagal svorį

Mišinio gyvybingumas 20 ° C temperatūroje: Tarpsluoksnis ir galutinis 
išlaukimas: 5–10 minučių30–35 min

Džiovinimas: surinkimo galimybė    

4 val. prie 20°C

30 min prie 60°C

Skiedimas:

20–25 %. pagal tūrį, 

10-12,6gr pagal svorį

Produkto savybės

Tankis esant 20 ° С: 1.7 kg / lKlampa DIN 4, 20 ° C: 
25–35 sek

Medžiagų sunaudojimas: 4 m2 /l

2004/42 / EB Spalvos: pilka

(540g / l) 367 g / l
Garantijos laikotarpis neatidarytoje originalioje 

pakuotėje: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Papildomos sąlygos
Naudojant būtina užtikrinti saugos reikalavimus. Venkite 
kontakto su oda ir akimis. Dirbkite tik gerai vėdinamose 
vietose. Dirbdami naudokite asmenines kvėpavimo 
sistemos apsaugos priemones.

PASTABA:
1. Naudojant gruntą kaip užpildą ar izoliatorių, būtina, kad kiekvienas 
kitas sluoksnis neviršytų ankstesnio.

2. Pasibaigus galiojimo laikui nenaudokite aktyvinto grunto, neskieskite 
sukietėjusios medžiagos.
3. Nemaišykite aktyvuotos medžiagos su neaktyvia medžiaga.  
4. Neviršykite rekomenduojamo dangos storio.
5. Atkreipkite dėmesį į maišymo santykį, džiovinimo laiką, naudojimo 
reikalavimus.
6. Sandariai uždarykite indus su medžiagomis

Laikykite vėdinamoje patalpoje nuo +5 C iki +30 C 
temperatūroje, nelaikykite šaltyje ir tiesioginiuose saulės 
spinduliuose.

Visi duomenys pateikiami tik informaciniais tikslais. Ši informacija pagrįsta gamintojo laboratoriniais tyrimais. Kiekvienas vartotojas, naudodamas šį produktą nesivadovaudamas šiais techniniais 

dokumentais, tai daro savo rizika. Tuo pačiu gamintojo įmonė neatsako už produkto efektyvumą ir žalą, patirtą dėl netinkamo naudojimo. Plėvelės storis, džiovinimo temperatūra ir kambario drėgmė gali 

turėti įtakos produkto džiūvimo laikui. Gamybos įmonė nuolat tobulina savo produktus ir jų technines charakteristikas.




