
Obchodní název BODY 970 2K FILLSEALER
Charakteristika Vynikající, průhledný, akrylátový, dvousložkový základ, který se dá použít

jako:
- průhledný základový plnič umožňující lepší přilnavost k neobroušeným

starým nátěrům
- plnič na tmelené a broušené povrchy
- první nátěr pod barvy se sníženou krycí schopností (samostatně nebo

s přidáním barvy)
Tuží se v poměru 2:1 tužidlem BODY HARDENER (pomalé, normální,
rychlé). Do 12 hodin po aplikaci může být přelakován všemi lakovacími
systémy bez broušení. Po uplynutí více než 12 hodin doporučujeme povrch
přebrousit.

Obch. reference pro
objednávku

1301000050 – průhledná  1L plechovka / 6 ks

Použití Na staré, neobroušené laky, jako základový plnič na tmelená místa, na těžce
přístupná místa, která se nedají snadno obrousit (motorový prostor,
zavazadlový prostor, rámy dveří, dveře a jiné. Automobilový průmysl.

Skladovatelnost 24 měsíců

Ředidlo BODY ACRYL THINNER NORMAL (FAST, SLOW, EXTRA SLOW)
Doporučené zředění: není třeba – jen ve vyjímečných případech max. do 5%

Tužidlo BODY HARDENER
Max. objemový poměr tužení: do 50%

Schnutí / 20°C 15 – 20 min.

Způsob aplikace Stříkací pistole: tryska 1,3 – 1,5mm tlak: 3-4 bar
Štětec

Příklad nátěrového postupu
A) Příprava podkladu
B) Aplikace výrobku

C) Následná operace

Upozornění

Určený povrch důkladně očistíme a odmastíme BODY ANTISILEM.
FILLSEALER natužíme 50% tužidlem BODY HARDENER. Důkladně
promícháme. Takto připravený FILLSEALER je připraven k aplikaci.
Nanášíme 1 – 2 vrstvy.
Po 15 – 20 min. můžeme přelakovat všemi lakovacími systémy aniž bychom
brousili.
FILLSEALER není třeba ředit, jen ve vyjímečných případech do 5%. Jestliže
je nástřik starší než 12 hodin, je nutné jej přebrousit.

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

R10 Hořlavý. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S20/21 Nejezte, nepijte a
nekuřte při používání. S23 Nevdechujte páry. S24/25 Zamezte styku s kůží a
očima. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

První pomoc S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím
vody. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení.

Klasifikace Xn – zdraví škodlivý


