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Produktni list

15 MINUTAH

BRUŠENJE

NANAŠANJE

NAJMANJ

OPRIJEM NA
Odličen

na različne podlage

Enostavno

Zelo enostavno

Pripravljen  za uporabo

Brušenje po

pri 20°C

brez zabijanja 
papirja

s kratkim 
odzračevanjem

5 dni

Ultra hitro sušeče polnilo za odlične rezultate v minutah.

HITRO SUŠENJE

Izjemno 

7300 M30 Superfast Primer 

2K HS brizgalno polnilo primer v spreju

M
icronet Technology

MNT

ULTRA HITRO SUŠENJE

8 - 15 min
@20°C

ENOSTAVNO BRUŠENJE

2K Aerosol 
2K
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Pridržujemo si pravico do tipkarskih napak. Slike so lahko simbolične.

7300 M30 Superfast Primer 

2K HS brizgalno polnilo primer v spreju

Čas sušenja1

8 - 15 min

5 min

5 min

2 - 3 min

5 dni2

20°C20°C

60°C60°C
IRIR

1Časi sušenja so odvisni od vrste redčila/aplikacije/debeline nanosa/vremenskih pogojev …
2Pri normalnih pogojih (20-23 °C, 40-50% Rel zr. vlage)

UPORABA

Za hitra popravila najprej nanesemo tanek sloj, ki mu s kratkim odzračevanjem (2 min) sledi naslednji polni zaprt nanos. Tako dosežete do 60 
mikronov debeline suhega filma, ki ga je mogoče brusiti po 8–10 minutah. Dozo držite karseda vertikalno in nanašajte v razdalji cca. 20–25 
cm. Dva normalna nanosa nanesite z vmesnim odzračevanjem (2–3 minute) pri čemer dosežete debelino do 100 mikronov, ki jo je mogoče 
brusiti po 15 minutah. Dodatne informacije preverite v tehničnih listih objavljenih na spletni strani www.silco.si.

Kako?

TEMELJNI MATERIAL - AEROSOL

7300 M30 Superfast Primer
2K HS brizgalno polnilo primer v spreju

Št. art. Vsebina Barva
7300-C-0,4 400 ml Siva 

Pakiranje

O IZDELKU

Visoko kvalitetno hitro akrilno primer polnilo z izjemno kratkim časom 
sušenja primerno za manjša popravila ali za večje površine. Polnilo 
je suho v 15 minutah od nanosa pri 20°C. Primerno za nanašanje 
neposredno na golo pločevino. Površina je na izgled gladka, brušenje po 
15 minutah od nanosa je enostavno in brez zabijanja papirja. 

Informacije

Pripravljen Pripravljen 
za uporaboza uporabo

Odzračevanje Odzračevanje 
do mat izgledado mat izgleda

AKTIVACIJA
Kako?
1 2 3 4

Vzemi gumb iz pokrovčka.

2K material

Komora za trdilec

Vstavi gumb na dno doze 
iz pokrova.

Nanesti v več slojih s križnim prekrivanjem.
NANAŠANJE


