
WET ON WET FILLER / HARDENER

VLASTNOSTI

INSTRUKCE

Univerzální 2K plnič a tužidlo „mokré do mokrého“ pro 
vysoce kvalitní lakování nových dílů vozidel a bodové
opravy.

� Vhodné pro použití "mokré do mokrého" jako izolační nátěr před základem nebo čirým lakem.

� Vhodný jako „brousitelný" při opravách s polyesterovou výplní, kosmetickém poškození, drobném poškození

nebo promáčknutí bez broušení mezi nátěry.

� Univerzální výplň pro nové nebo poškozené panely.

� Vynikající plnicí vlastnosti, poskytující hladký povrch pro povrchovou úpravu.

� Velmi dobrá přilnavost na řadu podkladů.

� Velmi dobrá tekutost.

� Vhodné pro suché nebo manuální / strojní broušení v případě potřeby.

Vysoce masivní 2K plnivo „mokré do mokrého“ s 

vynikajícími plnicími vlastnostmi spolu s velmi dobrou 

přilnavostí na různé povrchy (včetně holých ocelí).

Ideální pro vysoce kvalitní bodové opravy nebo 

kompletní panely.

858183,6 l plechovkaWOWWet On Wet Filler(Plnič)

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Wet On Wet Hardener (Tužidlo) WOWH 600 ml plechovka 85819

Poměr míchání

Plnivo (A) 60(vol.)
Tužidlo (B) 10 (vol.)
Doba zpracování: až 60 min. při 20oC

Viskozita spreje 19 sekund Ford cup č. 4 při 20oC

Průměr trysky: 1,2 – 1,8 mm
Tlak vzduchu podle doporučení

výrobce spreje
Stříkací pistole

Aplikace
1-2 normální nátěry
tloušťka vrstvy: 30 – 110 μm

Vypařování 5 – 7 min. při 20oC

Doba schnutí
Mokrý na mokrý: 15 – 20 min. při 20°C
Brousitelný: 3 – 4 h při 20oC nebo 20 min. při 60oC

Použití:



N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel./fax: 00420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

Číslo výrobku: 85818

Název: Wet On Wet Filler
Životnost:               12 měsíců
Rizikové info:          zdraví škodlivý, hořlavý
Balení: plechovka – 3,6 l
Konzistence:         viskózní

MSDS: ano
Hustota při 20°C: 1,3 g/cm3

Vůně: charakteristická
Rozpustnost ve vodě: nerozpustná
Teplota vznícení: 315 °C

VOC: 487 g/l
Nebezpečná složka: xylene, mixed isomers, pure

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

R 10 Hořlavý.
R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
R 38 Dráždí kůži.

S 23 Nevdechovat páry/aerosoly.
S 24/25 Zamezte kontaktu s kůží a očima.
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody 
a mýdla.
S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice.

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

WET ON WET 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.

První pomoc:
Všeobecné pokyny: Příznaky otravy se mohou projevit až po

mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě. Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu. Pokud je to nutné, poskytněte umělé dýchání. Udržujte postiženého v teple. 
Konzultovat s lékařem pokud příznaky přetrvávají. Při bezvědomí uložit do stabilizované polohy na dopravu.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.

Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut vyplachovat pod tekoucí vodou. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc. Vyplachovat ústa a potom vypijte hodně vody.

85819

Wet On Wet Hardener
12 měsíců
zdraví škodlivý, hořlavý
plechovka – 600 ml
tekutina

ano
1,0 g/cm3

charakteristická
vůbec nebo jen málo mísitelná
330 °C

616 g/l
Aliphatic polyisocyanate, Aromatic polyisocyanate (toluene 
diisocyanate, oligomeric reaction products with 2,2'-
oxydiethanol and propylidenetrimethanol), m-tolylidene
diisocyanate

R 10 Hořlavý.
R 20 Zdraví škodlivý při vdechování.
R 36 Dráždí oči.
R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

S 23 Nevdechovat páry.
S 24/25 Zamezte kontaktu s kůží a očima.
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 
vyhledejte lékařskou pomoc.

S 36/37/39 Použijte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a 
ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc(je-li možno ukažte toto označení).
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Xn Zdraví
škodlivý.85818 85819

Xn Zdraví
škodlivý.


