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Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96 

74831 Gundelsheim / Deutschland 
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80 

www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de 
 

 

Refinish System 

2K PODKŁAD GRUNTUJĄCO-WYPEŁNIAJĄCY DTM 

BIAŁY 250 ml 

Nr art. 945805 

 

Produkt 

Opis / Zastosowanie Wielofunkcyjny podkład poliuretanowy High Solid 

(mokro na mokro). Ten podkład może być stosowany 

jako podkład bez szlifowania lub do właściwie 

oczyszczonych nieszlifowanych podkładów  

kataforetycznych (e-coat) OEM. 

Właściwości • Można go szybko pokrywać lakierami na  

  bazi wody, rozcieńczalnika oraz 2- składnikowymi  

  lakierami nawierzchniowymi 

• Szybkoschnący 

• Bardzo dobry jako warstwa wierzchnia 

 

Baza materiałowa Dwuskładnikowe żywice akrylowe 

Utwardzacz: alifatyczne izocyjaniany 

Kolor Biały 

Wartość LZO (UE) 701 g / l 

 

Podłoże Stal (oczyszczona i oszlifowana) 

 Stal ocynkowana (ocynkowana ogniowo, 

ocynkowana taśmowo i ocynkowana elektrolitycznie 

oczyszczona oraz oszlifowana) 

 Aluminium, miękkie aluminium  

(oczyszczone i wyszlifowane) 

 Wszystkie konwencjonalne tworzywa sztuczne wolne 

od środków antyadhezyjnych, tworzywa sztuczne 

wzmocnione włóknem (oczyszczone i oszlifowane). 

 

Technical Data Sheet 
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Zagruntować wstępnie za pomocą podkładu  

na plastik o nr 945808. 

 Powierzchnie poliestrowe  

(oczyszczone i oszlifowane) 

 Podkłady kataforetyczne  

(e-coat, oczyszczone i oszlifowane) 

 Z zastosowaniem podkładu 2K Washprimer 945807 

lub podkładem antykorozyjnym 1K 945812. 

 Uszkodzone miejsce musi być wolne od tłuszczu  

i kurzu, a także być całkowicie suche i pozbawione 

rdzy. 

 

Proces 

Środki ochrony 

 

Używaj środków ochrony osobistej. 

(maska / rękawiczki / okulary) 

Więcej informacji można znaleźć w karcie 

charakterystyki (SDS). 

Przed użyciem wstrząśnij 

 

Przed użyciem mocno wstrząsaj puszkę przez  

2 minuty od usłyszenia kulek mieszających. 

Umieść czerwony przycisk 

 

Usuń czerwony przycisk z nasadki. Obróć puszkę 

o 180° i umieść przycisk na bolcu. 

Wciśnij czerwony przycisk 

 

Odwróć puszkę do góry dnem i umieść na stabilnej 

powierzchni. Naciśnij czerwony przycisk dłonią, aż 

wskoczy na miejsce (usłyszysz kliknięcie). 

Przed użyciem wstrząśnij 

 

Po aktywacji ponownie mocno wstrząsaj puszką 

przez 2 minuty od momentu usłyszenia kulek 

mieszających. 

Regulowana dysza 

 

Ustaw wielkość regulowanej dyszy natryskowej 

odpowiednią do wykonywanej naprawy. 

Wykonaj natrysk testowy 

 

Po wstrząśnięciu puszką wykonaj natrysk testowy. 
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Odległość natryskowa 

 

15 cm - 20 cm 

Warstwy 

 

Grubość suchej warstwy 50 - 70 μm 

(ok. 2 - 3 warstwy) 

Czas odparowania 

 

Czas odparowania: około 10 - 15 min odpowiednio 

(do zmatowania) 

Warunki pracy 

 

Optymalna aplikacja przy 18° C - 25° C i wilgotności 

względnej od 40 - 60%. 

Krycie 

 

około 2 m² przy 50 μm grubości warstwy suchej 

Suszenie 

 

TG1 pyłosuchość: 10 - 20 min 

 TG3 suchy w dotyku: 20 - 30 min 

 TG5 gotowy do montażu: około 45 min 

 Podane wartości odnoszą się do wyżej wymienionych 

warunków pracy. Poziom wysuszenia jest określany 

zgodnie z normą DIN 53150. 

 

Kontynuacja  Może być pokrywany wszystkimi konwencjonalnymi 

lakierami nawierzchniowymi 1K lub 2K oraz farbami 

rozpuszczalnikowymi i wodnymi. 

 

Czas użycia 

 

Około 2 godz. w temperaturze pokojowej 20° C  

i wilgotności względnej ok. 40 - 50%. Czas pracy 

zależy od temperatury otoczenia. Wyższe 

temperatury skracają czas użycia, niższe wydłużają 

go. 

Po użyciu 

 

Po lakierowaniu odwróć puszkę do góry dnem  

i naciśnij zawór aż do opróżnienia. 
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Dodatkowe informacje 

Okres przydatności 

 

36 miesięcy (nieaktywny) 

Okres użytkowania odnosi się do nieużywanej puszki, 

która jest prawidłowo przechowywana  

w temperaturze 15 - 25° C i wilgotności względnej 

poniżej 60%. Puszkę należy przechowywać  

i transportować w pozycji pionowej w suchym 

miejscu, chronionym przed wpływami chemicznymi  

i mechanicznymi. Należy przestrzegać wskazówek 

bezpieczeństwa umieszczonych na puszce oraz 

wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  

w miejscu składowania. 

Utylizacja 

 

Całkowicie opróżnione puszki aerozolowe należy 

wyrzucić do systemu recyklingu. Puszki  

z utwardzonym materiałem należy utylizować jako 

odpady specjalne. 

 

Uwaga  Tylko do użytku profesjonalnego. 

Identyfikacja, patrz karta charakterystyki (SDS). 

 

 Treści zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały stworzone z wielką starannością i odzwierciedlają nasz 

aktualny stan wiedzy. Dostarczają użytkownikowi informacji specyficznych dla aplikacji i nie obiecują pewnych 

właściwości. Informacje nie są wiążące i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich integralność, dokładność 

i kompletność. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności naszego produktu do 

zamierzonego celu. Należy przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na naszych etykietach. Nasze marki i patenty 

są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, 

poprawiania lub uzupełniania treści informacji bez wcześniejszego powiadomienia. 

 

 


