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Техническа информация (06/20) 

 

MOBIHEL 2K СТРУКТУРЕН АДИТИВ ГРУБ-ФИН 

• Cе използват при боядисването на пластмасови детайли за постигане на структурен и    

   матов ефект.                                                              

• Използват се изключително в качеството им на добавки за 2К покривните бои и  

   безцветните лакове.                                                                                                                                                                               
• Добавката се смесва с дадения цвят боя, но е необходимо да се знае, че добавката  

 намалява покривността на боята, което е много важно за по-слабо покривните цветове    

 бои. 
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Съотношение на 
смесване-обемно: 

1:1 z MOBIHEL 2K завършващи покрития 

 

MOBIHEL 2К СТРУКТУРНА ДОБАВКА ГРУБА И ФИНА се смесва с компонент А в съотношение 100% т.е.на 1 част компонент А : 1 
част структурна добавка и след това смесване с втвърдителя в съотношение 2:1. Разреждане не необходимо.За допълнително 
повишаване на еластичността на покритието се добава  20-30 % MOBIHEL 2к еластик адитив . За да се избегне прекаленото 
наслояване , което не е желателно за еластичността на пластмасата, препоръчваме предхождащ един слой MOBIHEL БАЗА в 
близък цвят. 

 

 

 

 

Срок на годност: 16 месеца 

 
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност 

Затворете опаковката на втвърдителя веднага след употреба, тъй като продуктът реагира с влагата и може да причини дефекти в 

продукта.Данните могат да варират при различни условия., Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време 

без предупреждение. Информацията е получена от дългогодишен опит  и е собственост на HELIOS Refinish. Ние гарантираме, че 

качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани 

други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат. Последната версия на TDS замества всички предишни 

версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна. Потребителят на този продукт трябва 

да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците. 
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