
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Polyesterový tmel pro opravy malých
škrábanců plastových dílů.

 Hladká a snadno se aplikuje a tvaruje - lze aplikovat s minimálním zašpiněním nebo ztrátou.
 Rychlé a snadné nanášení  - papír  nezakrývá a zajišťuje jemný a hladký povrch. 
 Vynikající výkon na okraji stran - umožňuje  obnovovat okraje.
 Může být natřeno většinou základními / lakovacími systémy –používat bezpečně.
 Velmi flexibilní - sleduje pohyby plastových dílů

KENT PLASTIC FILLER FLEX je určen pro profesionály z karosářských dílů, aby se vyrovnali zářezy, škrábance a díry
na automobilových plastech a zajistily vynikající konečnou úpravu plastových oprav.
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1. Povrch, který má být ošetřen, musí být odmaštěn, suchý, bez prachu a lehce upravený. Všechny staré nátěry, 
jak nezpevněné laky, tak i termoplastické akrylátové laky musí být odstraněny.
2. Přidejte 2 díly červené tužicí pasty na 98 dílů plniva
3. Smíchejte, až se dosáhne stejného odstínu barvy. Směs má trvanlivost asi 4
až 6 minut.
4.  Vždy noste rukavice, abyste zabránili kontaktu mastných prstů na vozidle 
5.  Vždy používejte mísící paletu, což minimalizuje zařazení vzduchu a snižuje riziko kontaminace z jiných   
produktu.
6.  Použijte KENT SPRAY GUIDE pro zjištění nedokonalostí v závěrečné práci.
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INSTRUKCE

PLASTIC FILLER FLEX



Číslo výrobku: 86572

Název: PLASTIC FILLER FLEX

Životnost:               24 měsíců 

Barva produktu:     černá / tmavě hnědá

Konzistence:         Lepidlo

VOC: 233 g/l 

Příslušenství:                                  plastová stěrka

Specifická gravitace:                     1,90 g/ml

Poměr míchání:                             98% hmotnostních tmelu, 2% hmotnostního tvrdidla

Doba zpracovatelnosti:                6 minut při 20 ° C s 2% tvrdidlem 

Tvrdost / Shore D:                         65-75 za 1 hodinu    

Pevnost vazby:  1,38 MPa 

Teplota použití:                              10 ° C až 25 ° C

Odpor teploty:                               120 ° C

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

PLASTIC FILLER FLEX

N-tek, s.r.o., 
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 08.552.2009
ISO 9001:2009 

Tel. +420 519 411 872 
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz


