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ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ   

ALL IN ONE ФИЛЕР

Арт. номер:

Приложение: Авторепаратурен продукт 

  Описание на продукта: ALL IN ONE е бързосъхнещ, мултифункционален 
филер, подходящ както за шлайфане между слоевете
 така и за нанасяне мокро в мокро. Универсална 
адхезия: приложим директно върху стомана, желязо,
 алуминий и поцинковани повърхности, както и 
върху често използвани в автомобилната индустрия 
пластаси като: PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA,
 PUR, PVC и GRP. Освен това е възможно да се 
нанесе върху цялостни, здрави катафорезни 
покрития, без предварителна обработка. Може да се 
нанесе без междинно шлайфане в рамките на 5 дни. 
Универсално приложение: използва се като пълнещ 
филер с междинно шлайфане, мокро в мокро и 
филер за пластмаса. Един продукт за много и 
различни дейности.

Технически свойства:  

Цвят Тъмно сив
Втвтърдител 266
Съотношение Филер + втв 4:1 според обема
Разреждане Chamäleon раз-ел 0 - 5 % като филер за шлайфане, 10 - 15 % за 
нанасяне мокро в мокро / филер за пластмаса
Вискозитет 4 mm DIN
Конв. пистолет 25 - 35 сек като филер за шлайфане
Конв. пистолет 15 - 20 сек като филер мокро в мокро и за пластмаса

Приложение Налягане Дюза

Конв. пистолет 1.6 - 2.0 bar 1.2 - 1.8 mm 



HVLP 1.6 - 2.0 bar 1.2 - 1.8 mm 

0.7 barналягане на вътр. дюза

Условия на работа: 
Осигурете вентилиране по време на работа. Работна температура: поне +10 °C. и макс. 
влажност: 80 %.. 

Слоеве  Деб. на сухия слой  Разход 

1 - 3       20 - 180 μm   5 - 7 m²/l при 45μm ДСС 

Време за изпарение 
Между слоевете Преди изпичане
 5 - 8 мин                                           10 - 15 мин 

Съхнене 
Темп. на обекта 20 °C 

За щлайфане 4 - 5 ч  

За повторно нанасяне 15 - 20 мин  

Темп. на обекта 60 °C 

За шлайфане 30 - 40 мин  

Живот на сместа при 20 °C

1 ч

ЛОС регулация  

EU лимит: Кат. B/c 540 g/l 

Този продукт съдържа макс. 533 g/l.  

Препоръки  
Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. В случай на еднослойно покритие, 
използвайте шкурка P 400 за сухо шлайфане или P 600 за мокро шлайфане. В случай на 
двуслойно покритие,  препоръчваме да използвате шкурка P 500/600 за сухо шлайфане и P 
800/1000 за мокро шлайфане.  
Подготовка: Всички повърхности трябва да бъдат почистени предварително. Препоръчва 
се измиването на поцинкованите основи с амоняк. Предварителна обработка: Шлайфайте 
алуминий с P 220, стомана с P 120. След шлайфане почистете отново старателно. За 
пластмаса: Преди нанасяне, загрейте детайла, който трябва да бъде боядисан, за 60 минути 
при 60 ° C. Обезмаслете повърхността добре с антистатичен обезмаслител. Шлайфайте със 
супер фина шкурка на дунапрен или гъба. Почистете отново с антистатичен обезмаслител. 
Оставете частите да изсъхнат напълно. След горепосочената подготовка препоръчваме да се
 направи тест чрез навлажняване с вода. Ако водата се изтече бързо, повторете 
предварителната обработка. Поради най-различни видове пластмаси и съединения на 
пазара, препоръчваме предварително тестване на продукта върху оригинални пластмасови 
части.




