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Opis 

7015 je hitro sušeči enokomponentni primer za povečanje oprijema na veliki večini plastičnih površin 

uporabljanih v avtomobilski industriji. Primerno za popravilo odbijačev, letev… 

Lastnosti izdelka 

- odličen oprijem na različne plastične podlage 

- hitro sušenje 

- obarvan s srebrnim pigmentom za lažjo prepoznavo nanešene plasti (št.art. 7015-S) 

Priprava podlage 

Temeljito operite podlago s čisto vodo. Očistite, osušite in razmastite površino z ustreznim antisilikonskim čistilom 

(9515 Anti-Sil) ter obrišite do suhega. Površino temeljito umatirajte z matirno krpo in matirno pasto. 

Podlago ponovno očistite in razmastite z antisilikonskim čisitlom. Plastične dele brez prednanešenaga temeljnega 

nanosa zmatirajte s fino matirno krpo, grobo teksturirane podlage pa z grobo matirno krpo. Za boljše matiranje 

uporabite matirno pasto. Ponovno razmastite z antisilikonskim čistilom. 

Če se vam plastična površina zdi neenotna, je priporočljivo, da plastičen del obdelate s plazmo ali predhodno segrevate 

30 minut na 60°C. 

Material ni primeren za nanašanje na polistiren (PS), čisti polipropilen (PP) in čisti polietilen (PE), ki velja za 

neprebarvljivega. Ne uporabljajte na plastičnih delih, ki že imajo tovarniško nanešen temeljni premaz. Če niste 

prepričani za kakšno vrsto plastike gre, naredite test oprijema. 

Nanašanje 

 

Mešalno razmerje  

Izdelek je pripravljen za uporabo, redčenje ni potrebno. Pred uporabo dobro premešajte. 

    

Nastavitev pištole 

Zgornji lonček 1,2 - 1,4 mm 

 

1,8 – 2,0 bar  

 

Nanašanje 

Število nanosov: 

Odzračevanje med nanosi (20°C): 

Odzračevanje pred prebarvanjem (20°C): 

Debelina suhega filma: 

Pripravljen za uporabo (20°C): 

 

1 – 2 nanosa 

5 – 10 min  

15 – 20 min 

5 – 7 mikronov  

- 
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Prebarvanje 

Brušenje: 

 

Prebarvanje: 

 

Pri normalni uporabi ni potrebno.  

Po odzračevanju daljšemu od 2h potrebno brusiti. 

Z vodno bazo/bazo na osnovi topil, končnimi premazi ali temeljnimi materiali 

Pomembno 

Pred nanašanjem novega premaza se prepričajte, da je izdelek popolnoma suh. Ni priporočljivo nanesti 

večje debeline materiala, kot je predpisano, saj lahko bistveno podaljša čas sušenja. 

Neupoštevanje lahko rezultira tudi v zmanjšanem oprijemu. 

Št. izdelka Opis Vsebina Pakiranje 

7015-S-1 Srebrno 1 L 12 

7015-T-1 Brezbarvno 1 L 12 

VOC 

VOC 2004/42/IIB(a)(840) 820 

Rok uporabe 

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

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. 

 


