
ULTRA SOFT FIBREGLASS FILLER 

VLASTNOSTI A VÝHODY 

POUŽITÍ 

Plnič pro povrchové úpravy karoserie se skelnými 
vlákny. Je navržen pro použití na ocel, hliník a 
sklolaminátové plasty. 

 Neprohýbající se formule – lze aplikovat v silných vrstvách 

  Dobrá přilnavost k mnoha povrchům 

 Lze jej použít přímo pod plnič 

 Navržen pro použití na ocel, hliník a sklolaminátové plasty 

 Lze jej použít na vyztužení poškozených ploch 

 Snadno brousitelný ručně i strojově dokonce i velmi silnou hrubostí – neucpává brusný papír 

 Je přelakovatelný většinou lakovacích systémů – lze použít s důvěrou 

Vyroben pod vakuem pro poskytnutí ultra hladkého 

vzhledu povrchu spolu s jemnou pryskyřicí, která jej dělá 

snadno brousitelným s dobrou flexibilitou. Je ideální pro 

aplikace na viditelných místech jako kryty a střechy. 

 

Ultra Soft Fibreglass Filler lze použít na plnění děr a 

nedokonalostí na těchto površích: 

 

• Ocel – odmastěte a zdrsněte hrubostí P120 

• Hliník – odmastěte a zdrsněte hrubostí P150 – P180 

• Originální lakované povrchy – odmastěte a obruste 

až na základní kov hrubostí P150 

 

Pozn: Použití nadměrného množství tužidla může vést k 

průsakům a tvorbě fleků na vrchním nátěru. 

Návod na použití: 
Opravovaný povrch musí být zbaven rzi a mastnoty, musí být suchý, 
bezprašný a matný. Musí být odstraněny všechny předešlé nátěry, 
nevytvrzelé laky a termoplastické akrylátové laky.  

 

Přidejte 2-3 části červené pasty (tužidla) na 100 částí plniče. Obě části 
jsou smíchány jakmile je dosáhnuto homogenního odstínu barvy. 

Směs má životnost cca 3-5 minut při 20°C. 

 

Po 16 až 30 minutách je vytvrzený plnič nasucho brousitelný ručně i 

strojově hrubostí P120 - P320. 

 

Proces vytvrzování se zrychluje teplem a zpomaluje chladem, 

nedoporučuje se používat při < 15°C. 

 

Vždy noste rukavice, aby se zabránilo doteku mastných prstů vozidla – 

tyto nejsou vždy odstraněny panelovými ubrousky. Vždy používejte 

míchací paletu, což minimalizuje riziko vniku vzduchu a kontaminace z 

jiných produktů. Na očištění povrchu od kontaminace by měly být 

vždy použity panelové ubrousky. 

Na závěr použijte KENT Spray Guide pro detekci nedokonalostí. 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Ultra Soft Fibreglass Filler USFF 1,8 kg 85831 



ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 

ULTRA SOFT FIBREGLASS FILLER 

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. 

Obj. číslo:  85831 

Název:  Ultra Soft Fibreglass Filler 

Životnost:  12 měsíců 

Balení:  1,8 kg + 40 g tužidlo 

VOC:  203 g/l 

Kód celního sazebníku: 321410100 

Bezpečnostní list: ano 

Barva:  zelená 

Míchací poměr:  100 částí plniče na 2-3 části tužidla 

Specifická hmotnost: 1,75 g/ml 

Tvrdost Shore D:  80 po 24 hod. 

Doba zpracovatelnost: 3-5 minut 

Doba broušení:  16-30 minut při 20°C 

Operační teplota: -30°C až °+70°C 

 

N-tek, s.r.o. 

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče CZ 

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285 

Fax: +420 515 915 284 

E-mail: info@ntek.cz 

Internet: www.ntek.cz 


