
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Quickfill QFL 500 ml sprej 34363
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INSTRUKCE

QUICKFILL

Quickfill je speciálně vyvinutý produkt s 
vysokým obsahem pevných částic k ochraně a 
aktivaci před lakováním.

✓ Jednokomponentní – není nutné jej míchat.
✓ Vysoký obsah pevných látek – rychle vyplňuje a šetří materiál.
✓ Velmi flexibilní – pracuje s plastem a kovovými komponenty. 
✓ Extrémně dobrá tloušťka aplikovaného množství – dobrý plnič s kvalitní strukturou.
✓ Kompatibilní s téměř všemi autolaky na bázi rozpouštědel.
✓ Dobrá přilnavost ke všem povrchům.
✓ Rychle schne – 20 minut.

Quickfill byl navržen k poskytnutí rychlé, jednoduché a bezpečné alternativy 2K primerů a plničů k malé, lokální
opravě ploch. Nevyžaduje potřebu přesunutí vozidel do lakovacího boxu, není již dále třeba použití primeru na

opravované plochy, stejně jako míchání minimálního množství 2K materiálů a výsledného plýtvání. Snižuje také
množství rozpouštědla v lakovnách a nejsou potřeba žádné čističe stříkacích pistolí. Quickfill schne přibližně
20 minut, a tak umožňuje rychle konečné broušení a urychlí tak lakování. Quickfill má velmi vysokou přilnavost a 
poddajnost, a tak je ideální pro opravy nejen kovových dílů, ale také plastových komponentů, jako jsou 
nárazníky a zrcátka.

1. Před použitím sprej dobře protřepejte.
2. Ošetřovanou plochu nejprve očistěte a odmastěte produktem KENT Acrysol nebo Speedy 500.

3. Aplikujte Quickfill ze vzdálenosti 20 – 30 cm v tenkých vrstvách tak rychle, jak Vám to dovolí doba 
proschnutí a vytvoření celistvé vrstvy. Takto se eliminuje odpařování rozpouštědla během lakování.

4. Po použití se vyvarujte ucpání trysky: otočte sprej dnem vzhůru a odstříkejte zbytek produktu.
5. Při pokojové teplotě nechejte schnout 20 minut.
6. Pokud je potřeba, jemně obruste.   
7. Po použití otočte sprej vzhůru nohama a stříkněte, abyste zabránili zaschnutí produktu v trysce.



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.

QUICKFILL

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Číslo výrobku: 34363

Název: Quickfill

Životnost: 24 měsíců
Rizikové info:          dráždivý, extrémně hořlavý
Balení: 500 ml – sprej

MSDS: ano

Rozpustnost ve vodě: nerozpustná
Výška nátěru: jemný film 50 mikronů, hutný film 100 mikronů
Doba schnutí: cca 20 minut

Pryskyřičná báze: akryl

Obsah pevných částic: 17,6%

Operační teplota: + 10°C až + 30°C (ideálně + 15°C až + 25°C)

Pracovní teplota zaschlé vrstvy: - 40°C až + 80°C

Teoretické pokrytí (300 mikronů): 2,5m2

Odolnost vůči benzínu/naftě: vynikající
VOC: 630 g/l

Kód celního sazebníku: 3208 20 90


