
Двукомпонентен полиестерен  кит със стъклени влакна,  за  изравняване на големи, дълбоки 
неравности  и малки дупки от ръжда с размери (до 1 cm2  ), за  универсална употреба. Новата 
технология на производство позволява по лесно нанасяне и шлайфане. След шлайфането на 
този кит трябва да се нанесе слой  S.M.A.R.T. SOFT кит за да се покрият стъклените влакна и 

да постигнем гладка повърхност. 



ОПАКОВКА И ИНДЕКС 

Опаковка: 

12 x 0,5 кг. 
6 x 1,8 кг. 

Индекс: 

47902901 
47902903 

ХИГИЕНА И 
ИНДИВИДУАЛНА 
ЗАЩИТА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

S.M.A.R.T. GLASSFIBRE
PUTTY

HARDENER 

Цвят зелен червен 

Вид продукт: ПЕ смола Пероксид 

Относително тегло: 1,687 kг./л. 1.2 kг/л. 

В съответствие с изискванията на ЕС пределно допустимото съдържание на 
летливи веществ (ЛОС/VOC) за дадения вид  материали  (категория II Б (б), 
подготвени за нанасяне е  250 гр./л. ЛОС/VOC на нашия материал е 170 гр./л. 
2004/42/II Б(б) (250) 170: 

ВИД НА 
ПОВЪРХНОСТТА 

Стоманена ламарина  
Поцинкована ламарина 
Алуминиева ламарина 
 ПЕ кит 

ПОДГОТОВКА НА 
ПОВЪРХНОСТА 

Преди нанасяне на кита повърхността старателно се  шлифова и почиства със  S.M.A.R.T. антисиликоново 
почистващо средство. Китваната повърхност  задължително се покриват с  2К  шприцкит(филер) за да се 
предотврати проникването на пероксида в завършващото покритие. 

Съотношение на смесване: 100 гр. S.M.A.R.T. GLASSFIBRE PUTTY 
    2 гр.  BP HARDENER 

ПОДГОТОВКА / 
СМЕСВАНЕ 

Жизнеспособност (pot life) 
при 20°C: 

3 - 6  минути 

Старателно разбъркване 

МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ Шпатула 

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ 
Време за сушене при 
естествени условия 
при 20°C: 

20 - 30 минути 

С  IR лампа: 5 минути 
Разстояние от детайла: 70 - 80 см 



Сухо шлайфане:: Грубо  шлайфане: P80 → P120 

Задължително нанасяне на 
някои от другите ПЕ китове 
S.M.A.R.T. върху кит със
стъклени влакна

СЛЕДВАЩА 
ОБРАБОТКА 

Нанасяне с пистолет: Всеки 2K шприцкит(филер) 

СРОК НА ГОДНОСТ Срок на годност: 18 месeцa 

МЕРКИ ЗА  
БЕЗОПАСНОСТ 

Преди употреба прочетете специалните инструкции.Да се съхранява  далече от източници на топлина, горещи 
повърхности, искри, открит огън и други източници на запалване. Пушенето забранено. Да не се вдишва,прах / 
пушек/ газ/ дим/ изпарения . Не се допуска изхвърляне в околната среда. В случай на контакт с кожата потърсете 
лекар. Да се използва защитно облекло и ръкавици. В случай на пожар се използва гасящ прах , пяна или CO2.    
Продукта съдържа органични  разтворители. 

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА  !  
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