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Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za vse tipe popravil. Odlikuje ga hitro sušenje in lahko 
brušenje brez zabijanja papirja. 
 

Lastnosti izdelka 
- hitro sušenje, enostavno brušenje - prihrani čas, napor in brusni papir 
- izboljšan oprijem 
- izboljšana polnilna moč 
- primerno za nanašanje neposredno na golo pločevino 
- možnost nanašanja na plastiko (v kombinaciji z dodatkom za plastiko 7035 4Plastic Adhesion additive) 
- skladno z HOS direktivo 
- gladka površina 

 
Priprava podlage 
Očistite, osušite in razmastite površino s primernih antisilikonskim čistilom. Pred nanosom temeljnega premaza na 
golo pločevino, pobrusite površino. Za optimizacijo oprijema in protikorozijske zaščite na aluminijastih in pocinkanih 
površinah je priporočljivo uporabiti primeren temeljni premaz (epoksi, etch, itd.).  
     Nove dele/panele brusiti z P360/suho ali P800/mokro. 
     Stare nanose brusiti z P280 - P320/suho ali P800/mokro.  
     GRP ali fiberglass brusiti z P320/suho. 
     Poliesterska polnila brusiti z P120-P320/suho. 
     Zn in Alu: matirna krpa + matirna pasta 
 
Pred nanašanjem vodne baze je priporočljivo, da se obrušeno polnilo očisti z ustreznim vodnim antisilikonskim 
čistilom, ki ga predpisuje proizvajalec vodne baze. 
 

Nanašanje 
Mešalno razmerje 
Carfix HS Filler 430  
433 (hiter) Carfix HS Hardener 
105 Acrylic thinner (medium) 
 

Volumen 
5 
1 
0 – 10 % 
 

Utežno 
1000 
167 
0 – 65 
 

Nastavitve lakirne pištole 
 

1,4 – 2,0 mm 
1,5 – 2,0 bar  

Nanašanje 
Število slojev 
Odzračevanje 
Debelina suhega filma  
 

 
1 – 3 slojev 
5 – 10 min /do mat izgleda  
60 – 200 mikronov 
 

Sušenje 
Suho za brušenje (60 °C)           
Suho za brušenje (20 °C)           
IR      
Pripravljen za uporabo (20 °C)   
  

 
20 – 30 min 
10 – 12 h 
15 – 20 min 
30 – 40 min  
 

Komplementarni proizvodi 
433 Carfix HS Hardener (hiter) 
105 Acrylic Thinner (medium) 
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Št. proizvoda Opis Volumen Pakiranje 
430-G-1 Grey 1 L 6 
430-G-3,5 Grey 3,5 L 2 

 
VOC 
2004/42/IIB(c) (540) <540 
 

Rok uporabe 
Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže. 
 

Utežno mešalno razmerje  
Potreben volume  
RFU mešanice (ml) 

Teža 
Primer 

Teža 
Primer + Trdilec 

Teža 
Primer + Trdilec + Redčilo 

100 115 131 138 

250 288 327 346 

330 381 432 457 

500 577 654 692 

750 865 981 1038 

1000 1154 1308 1385 

 
Dodatne informacije 
SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO! 
Vedno preberite navodila. 
POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje 
informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi 
pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih 
predpisov/zakonov. 
Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za 
splošno uporabo. 
Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za 
optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti 
za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica 
tehničnega lista.  
Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.. 

 

 


