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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 915020 
 
Nazwa: UV Szpachlówka wypełniająca Colad 
 
 
 
 

 

 
Specyfikacja 
 
Gotowa do użycia szpachlówka UV do wypełniania niewielkich pęknięć, wgnieceń i odprysków od kamieni. 
Produkt Colad Fast Curing System UV Szpachlówka wypełniająca to uniwersalna szpachlówka UV, doskonała do 
szybkich i punktowych napraw. Masa szpachlowa jest produktem jednoskładnikowym, co ułatwia nakładanie. 
Nadaje się do różnych powierzchni, takich jak stal, aluminium i tworzywa sztuczne. Szpachlówkę nakłada się 
szpachelką lub gumą, a wygodna tuba ułatwia dozowanie. Łatwa do osuszenia za pomocą lampy Colad UV Curing 
Light, czas utwardzania zależy od odległości naświetlania i grubości warstwy. Natychmiast gotowa do dalszej 
obróbki. 
 
Właściwości 

• Szpachlówka 1-składnikowa 
• Dostarczana w czarnej tubie, odpornej na promieniowanie UV 
• Do wypełniania niewielkich pęknięć, wgnieceń i odprysków od kamieni 
• Nie zawiera styrenu 

 
Korzyści 

• Gotowa do użycia; nie trzeba dodawać utwardzacza 
• Łatwe dozowanie dzięki tubie 
• Płynne nakładanie 
• Zaprojektowana specjalnie do wypełniania pęknięć, wgnieceń i odprysków od kamieni 
• Możliwość nakładania wielu cienkich warstw jedna po drugiej  
• Czas utwardzania zależy od odległości naświetlania i grubości warstwy 

 
Sposób użycia: Materiał jest gotowy do użycia (1-składnikowy). Upewnić się, że powierzchnia jest wyszlifowana, 
czysta, wolna od pyłu i odtłuszczona. Colad Fast Curing System UV Szpachlówkę nakładać cienką warstwą za 
pomocą szpatułki (dla uzyskania najlepszych rezultatów stosować szpachelki Colad - nr art. 9105/9107 lub 
szpachelki japonki Colad - nr art. 9100). Upewnić się, że grubość warstwy nie przekracza 1 mm. Najlepszy efekt 
końcowy zapewnia kilka cieńszych warstw. Szpachlówkę UV utwardzać za pomocą lampy UV Colad Fast Curing 
System (nr art. 9000). Czas utwardzania zależy od odległości naświetlania i grubości warstwy. Można nakładać wiele 
warstw jedna za drugą. Można nałożyć kolejną warstwę bezpośrednio po utwardzeniu pierwszej warstwy; 
szlifowanie nie jest wymagane. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości wypełnienia przeszlifować powierzchnię. W razie 
potrzeby należy zastosować Colad Fast Curing System UV Szpachlówkę Fine lub warstwę wypełniającą zalecaną 
przez dostawcę lakieru, aby zagwarantować nieskazitelną powierzchnię. 
  
Specyfikacja techniczna 
 
Kolor: Szary 
Zawartość: 190 g (czarna tuba odporna na promieniowanie UV) 
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze od +7°C do +25°C wewnątrz/przed zastosowaniem chronić przed 
źródłami światła UV i bezpośrednim nasłonecznieniem. 
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy 
Opakowanie: 12 tuby w kartonie 
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Opracowane przez: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.pl 
 
Zrzeczenie się: 
 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu 
Zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji technicznej i karcie charakterystyki bezpieczeństwa 
materiału oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie 
jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej odzieży i 
środków ochrony osobistej. Naprawy można wykonywać wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego 
wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia i 
weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą EMM 
International BV. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek z 
wymienionych produktów do swoich celów. 
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