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Refinish System 

1K PÓŁPRODUKT FILLCLEAN 400 ml 

Wodorozcieńczalny lakier bazowy 

Nr art. 945814 

 

Produkt 

Opis / Zastosowanie Spray wypełniony propelentem i rozcieńczalnikiem  

w celu jednorazowego napełnienia lakierem 

nawierzchniowym na bazie wody za pomocą 

przeznaczonego do tego celu urządzenia FillClean 

niewymagającego czyszczenia. Idealny do: 

pigmentów serii 900 DeBeer i Octobase ECO Plus. 

 

Lekko przekręć, zdejmij głowicę natryskową i napełnij 

puszkę 100 ml nierozcieńczonego lakieru za pomocą 

przeznaczonego do tego zestawu FillClean. Lakier 

zalecamy przelać przez sitko przed napełnieniem 

korka. Należy przestrzegać instrukcji dostarczonych 

przez producenta sprzętu. Po napełnieniu wymienić 

głowicę natryskową lekko ją obracając. Następnie 

odwróć puszkę do góry dnem i natryśnij krótko  

1-2 razy. To czyści zawór i pion oraz gwarantuje 

działanie. Założyć korek i w razie potrzeby zanotować 

kod koloru i ilość napełnienia na puszce. 

 

Pojemność: 100 ml 

Wartość LZO (UE) 686 g / l 

 

  

Technical Data Sheet 
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Podłoże 

 Zagruntowane, wypełnione powierzchnie  

i dobrze zachowany fabryczny lub stary lakier  

(oczyszczony i oszlifowany). 

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 puszką przez  

2 minuty od momentu usłyszenia kulek mieszających. 

Wykonaj natrysk testowy 

 

Po wstrząśnięciu puszką wykonaj natrysk testowy. 

Odległość natryskowa 

 

15 cm - 20 cm 

Warstwy 

 

Grubość suchej warstwy 40 μm 

(około 2 warstwy) 

 

Czas odparowania 

 

Czas odparowania: do zmatowania 

Warunki pracy 

 

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

względnej od 40 - 60%. 

Suszenie 

 

Patrz informacje od producenta. 

  

 

Czas użycia 

 

Lakier wodorozcieńczalny należy zużyć w ciągu  

5 dni od napełnienia puszki aerozolowej. 
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Po użyciu 

 

Po lakierowaniu odwróć puszkę do góry dnem  

i naciśnij zawór aż do opróżnienia. 

 

 

Dodatkowe informacje 

Ważne informacje  Nie nadaje się do lakierów rozpuszczalnikowych. 

Działanie puszki wypełnionej lakierem zależy w dużej 

mierze od zawartego w niej lakieru. Informacje 

odnoszą się do obróbki podkładów i służą jako 

ogólne zalecenia. 

Uwaga: Nie pozwól, aby rozpylacz stał przez dłuższy 

czas bez głowicy rozpylającej, ponieważ  

w przeciwnym razie może być trudno ją zamocować. 

 

Okres przydatności 

 

24 miesiące (puszka wstępnie zagazowana, która  

nie została jeszcze wypełniona lakierem) 

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. 

 

 


