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КИТОВЕ

- 2К Универсален полиестерен кит UNIVERSAL
- Запълващ полиестерен кит  SOFT
- Довършителен полиестерен кит  FINE
- Полиестерен кит  ALUMINIUM
- Полиестерен кит със стъклени влакна GLASS FIBRE
- Лек пълнещ полиестерен кит LIGHT
- Полиестерен кит за пластмаса PLASTIC
- Течен полиестерен кит  SPRAY FILLER

ГРУНДОВЕ

- 2К  Акрилен грунд 5 : 1
- 2К  Акрилен грунд 4 : 1
- 2К  Акрилен грунд 3 : 1
- 1K  Акрилен грунд
- Епоксиден грунд 10 : 1
- Реактивен грунд  2 : 1
- Акрилен грунд Мокро-мокро 3 : 1
- 1K Грунд за пластмаса

- 1К Структурна боя за брони

ЛАКОВЕ

- 2К МS Лак LM 80 (2:1)
- 2К МS Лак CT 50 (2:1)
- 2K UHS Лак IT 07 (2:1)
- 2К МS Лак CT 838 (2:1)
- 2К МS Лак CT 538 (2:1)

АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА
- Антикорозионно покритие (Шегрен) UBS

СМОЛИ

- Полиестерна смола ( нормална, бърза)
- Ремонтен комплект ( нормален, бърз)
- Стъкломат, стъклена вата

РАЗРЕДИТЕЛИ

- Разредител за акрилни продукти
- Разредител за епоксидни продукти
- Разредител за бази
- Разредител за тониране (нивелиране)

- Антисиликон



ПОЛИЕСТЕРЕН КИТ

НАИМЕНО-
ВАНИЕ

ВИД
КИТ

ЦВЯТ СТО-
МАНА

АЛУМИНИЙ ПОЦИН-
КОВАНА 
ЛАМАРИ-

НА

СЪХНЕНЕ 
ПРИ

20OC

ШЛАЙФА-
НЕ

МАКСИМАЛ-
НА 

ДЕБЕЛИ-
НА НА 
КИТА

ТЕОРЕТИЧ-
ЕН РАЗХОД 
ПРИ ДЕБЕЛИ-
НА НА СЛОЯ

200 MM

ПРИЛОЖЕНИЕ

Кит
UNIVERSAL

Универсален Жълт V V 17 ÷ 19 
min.

P80
 ÷ 

P240

3 mm 4 ÷ 5 m2 За начално 
запълване 
на дълбоки 
вдлъбнатини

Кит
SOFT

Запълващ
SOFT

Светло-
бежов

V V 16 ÷ 18 
min.

P80 
÷ 

P280

5 mm 4 ÷ 5 m2 За запълване 
на дефекти и 

възстановяване 
формата 

на елемента

Кит
FINE

Довършит
елен

Бял V V 20 ÷ 22
min.

P80 
÷ 

P320

3 mm 4 ÷ 5 m2 За запълване 
на малки 
дефекти, 
драскотини

Кит
ALUMINIUM

Заоълващ с 
алуминиеви 
частици

Сребри-
сто-сив

V V 18 ÷ 20 
min.

P80 
÷ 

P240

3 mm 4 ÷ 5 m2 За ремонт 
на елементи, 
изложени 
на високи 

температури

Кит 
GLASS 
FIBRE

Зелен V V 16 ÷ 18 
min.

P80
÷ 

P150

5 mm 4 ÷ 5 m2 За начално 
запълване 
на дълбоки 
вдлъбнатини

Кит
LIGHT

Лек, 
пълнещ 
SOFT

Светло-
маслинено

V V 20 ÷ 22 
min.

P100
 ÷

P280

5 mm 4 ÷ 5 m2 На големи 
повърхности, 
за запълване 
на дефекти, 
драскотини

Кит 
PLASTIC Зърнест, 

еластичен Графитен X X 18 ÷ 20 
min.

P80
 ÷ 

P320

5 mm 4 ÷ 5 m2 За ремонт на 
пластмасови 
елементи, 

подложени на 
вибрации

V

V

V

V

V

V

X

1,91 kg

1,84 kg

1,84 kg

1,77 kg

1,69 kg

1,27 kg

1,86 kg

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

5 ÷ 6 min.

5 ÷ 6 min.

5 ÷ 6 min.

6 ÷ 7 min.

4 ÷ 5 min.

7 ÷ 8 min.

3 ÷ 4 min.

НАНА-
СЯНЕ НА 
СМЕСТТА 

ПРИ 
20OC

НАИМЕНО-
ВАНИЕ

СТО-
МАНА

АЛУ-
МИНИЙ

ПОЦИНКО-
ВАНА 

ЛАМАРИНА

РАЗРЕ-
ЖДАНЕ

(%ОТ 
ОБЕМА)   

ПРЕПОР-
ЪЧИТЕЛНА 
ДЕБЕЛИ-
НА ЗА 
ЕДИН 
СЛОЙ

Течен кит 
SPRAY 
FILLER

V X X 10*** 50 s 1÷3 x 1
RP2,0÷2,5 bar
ø2,0÷3,0mm

5 ÷ 10 min.

ПРОПОРЦИИ НА 
СМЕСВАНЕ

MIXING MIXING RATIO

ОТ 
ОБЕМА

ОТ 
МАСАТА

100 : 4 100 : 3

ТЕОРЕ-
ТИЧЕН 
РАЗХОД 

ЗА 
1 ЛИТЪР 

ПРИ ПРЕПОР-
ЪЧИТЕЛНИ-
ЯТ СЛОЙ

~ 20 min. 2 h / 20oC 
25 min. / 60oC

P180
÷

P320

100 μm 5,0 ÷ 5,5 m2 Светло-серый

***Разредител за полиестерни продукти

X

X

X

X

X

X

V

ПЛАСТ-
МАСА

Структур
-ен със 
стъклени 
влакна

ПЛЪТНОСТ 
КГ/Л

ВИСКОЗИТ
ЕТ

20OC

ОТОВРЕ-
НО 

ВРЕМЕ 
НА 

СМЕСТТА
20OC

ПАРАМЕ-
ТРИ НА 
НАНАСЯ-
НЕТО

ВРЕМЕ ЗА 
ИЗПАРЯ-
ВАНЕ 
МЕЖДУ 

ОТДЕЛНИ-
ТЕ СЛОЕВЕ

СЪХНЕ-
НЕН ПРИ 
ДЕБЕЛИНА 
НА СЛОЯ
180 ΜM

ШЛАЙФА-
НЕ

ЦВЯТ

СМЕСВА-
НЕ НЕ

КОМПОНЕН
ТИТЕ
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КОМПОНЕНТИ

UNIVERSAL - Универсален полиестерен кит. Втвърдител за полиестерен кит.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Двукомпонентен Универсален полиестерен кит за ремонт на автомобили.
- Лесно се смесва и нанася.
- Добра адхезия към различни видове метал.
- Лесно се шлайфа, образува гладка повърхност без пори.

Цвят – жълт Степен на глац – мат Плътност - 1,91 kg /l

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 115 [g/l]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/2) определя
стойности на ЛОС 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТА

Китът има добра адхезия към различни повърхности.
Може да се нанася на различни повърхности:
- Стомана и Алуминий предварително матирани и обезмаслени.
- Поцинкована ламарина предварително матирана и обезмаслена.
- Технически стъкло-полиестерни ламинати(GFK/GRP), полиестерни китове, акрилни и епоксидни грундове.
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние.

ВНИМАНИЕ: Китът не трябва да се нанася върху реактивни грундове,еднокомпонентни акрилни и нитроцелулозни продукти. 

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Върху китът може да се нанася:
- Двукомпонент полиестерен кит
- Двукомпонентен течен кит SPRAY FILLER
- Двукомпонентни акрилни грундове (филери)
- Двукомпонентни епоксидни грундове

ВНИМАНИЕ 

- Прекомерното количество втвърдител може да доведе до помътняване
- По време на работа с 2К продукти трябва да се използват изправни средства за индивидуална защита. Предпазвайте очите и дихателните пътища
- Помещението трябва да е добре вентилирано
- Измийте инструментите веднага след приключване на работа
Внимание:
От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният лист за безопасност 
на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

В плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от източници на запалване, топлина и слънчева светлина. 

Внимание: След всяка употреба, контейнерът трбва да бъде затворен незабавно!Втвърдителят да се пази от прегряване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Кит UNIVERSAL - 12 месеца от датата на производство. Втвърдител за полиестерен кит - 18 месеца от дата на производство.

УНИВЕРСАЛЕН
ПОЛИЕСТЕРЕН КИТ

Нанасяне на
сместта при 20oC

5 ÷ 6 мин

Съхнене
17 ÷ 19 мин 

w 20oC

Макс 60oC Шлайфане 
P80 ÷ 240

Смесване
100 : 2

Обезмасляване

1096
1101
1102
1060
1099
1106

250 g 
450 g
700 g
1 kg

1,9 kg
4,5 kg

32
18
18
10
10
-

Артикулен номер Обем Бройки в кашон

UNIVERSAL
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ЗАПЪЛВАЩ
ПОЛИЕСТЕРЕН КИТ

Нанасяне на
сместта при  20oC

5 ÷ 6 мин

Съхнене
16 ÷ 18 мин 

w 20oC

Мах. 60oC Шлайфане 
P80 ÷ 120
P120 ÷ 280

Смесване
100 : 2

Обезмасляване

КОМПОНЕНТИ

SOFT - Мек, запълващ полиестерен кит. Втвърдител за полиестерен кит

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Висококачествен мек полиестерен кит за ремонт на автомобили.
- Маслообразна консистенция, позволяваща лесно смесване и нанасяне върху различни повърхности.
- Лесно шлайфане, не пълни абразива.
- Висока здравина и еластичност.

Цвят – кремав Степен на гланц – мат Плътност - 1,84 kg /l

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 115 [g/l]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/2) определя
стойности на ЛОС 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТА

Китът има добра адхезия към различни повърхности.
Може да се нанася на различни повърхности:
- Стомана и Алуминий предварително матирани и обезмаслени.
- Поцинкована ламарина предварително матирана и обезмаслена.
- Технически стъкло-полиестерни ламинати(GFK/GRP), полиестерни китове, акрилни и епоксидни грундове.
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние.

Внимание:  Китът не трябва да се нанася върху реактивни грундове,еднокомпонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Върху китът може да се нанася:
- Двукомпонент полиестерен кит
- Двукомпонентен течен кит SPRAY FILLER

ВНИМАНИЕ 

- Прекомерното количество втвърдител може да доведе до помътняване.
- По време на работа с 2К продукти трябва да се използват изправни средства за индивидуална защита. Предпазвайте очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Измийте инструментите веднага след прикючване на работа.

Внимание: 
От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният лист за безопасност 
на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

В плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от източници на запалване, топлина и слънчева.

Внимание: След всяка употреба, контейнерът трбва да бъде затворен незабавно!Втвърдителят да се пази от прегряване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Кит SOFT - 12 месеца от датата на производство. Втвърдител за полиестерен кит - 18 месеца от дата на производство.

Артикулен номер Обем Бройки в кашон

1131
1109
1108
1116

250 g 
400 g
1800 g
4,3 kg

32 
18
10
-

SOFT



ДОВЪРШИТЕЛЕН
ПОЛИЕСТЕРЕН КИТ

Нанасяне на
сместта при  20oC

5 ÷ 6 мин

Съхнене
20 ÷ 22 мин 

w 20oC

Макс 60oC Шлайфане 
P80 ÷ 320

Смесване
100 : 2

Обезмасляване

КОМПОНЕНТИ

FINE - Довършителен полиестерен кит. Втвърдител за полиестерен кит.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Двукомпонентен Универсален полиестерен кит за ремонт на автомобили.
- Лесно се смесва и нанася.
- Добра адхезия към различни видове метал.
- Лесно се шлайфа, образува гладка повърхност без пори.

Цвят - бял Степен на гланц - мат Плътност - 1,84 kg /l

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 115 [g/l]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/2) определя
стойности на ЛОС 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТА

Може да се нанася на различни повърхности:
- Стомана и Алуминий предварително матирани и обезмаслени.
- Поцинкована ламарина предварително матирана и обезмаслена.
- Технически стъкло-полиестерни ламинати(GFK/GRP), полиестерни китове, акрилни и епоксидни грундове.
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние.

Внимание:  Китът не трябва да се нанася върху реактивни грундове,еднокомпонентни акрилни и нитроцелулозни продукти. 

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Върху китът може да се нанася:
- Двукомпонент полиестерен кит
- Двукомпонентен течен кит SPRAY FILLER,
- Двукомпонентни акрилни грундове (филери).
- Двукомпонентни епоксидни грундове

ВНИМАНИЕ 

- Прекомерното количество втвърдител може да доведе до помътняване.
- По време на работа с 2К продукти трябва да се използват изправни средства за индивидуална защита. Предпазвайте очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Измийте инструментите веднага след прикючване на работа.

Внимание:  
От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният лист 
за безопасност на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

В плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от източници на запалване, топлина и слънчева. 

Внимание: След всяка употреба, контейнерът трбва да бъде затворен незабавно!Втвърдителят да се пази от прегряване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Кит FINE - 12 месеца от датата на производство. Втвърдител за полиестерен кит- 18 месеца от дата на производство

Артикулен номер Обем Бройки в кашон

1158
1147
1164

250 g 
700 g
1,8 kg

32
18
10
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FINE



ПОЛИЕСТЕРЕН КИТ

ALUMINIUM

Нанасяне на
сместта при  20oC

6 ÷ 7 мин

Съхнене
18 ÷ 20 мин 

w 20oC

Макс 60oC Шлайфане 
P80 ÷ 120
P120 ÷ 240

Смесване
100 : 2

Обезмасляване

КОМПОНЕНТИ

ALUMINIUM - Пълнещ полиестерен кит с алуминиеви частици. Втвърдител за полиестерен кит. 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Двукомпонентен пълнещ полиестерен кит с добавка на алуминиеви частици. Препоръчва се за ремонт на корпусни елементи, подложени на
Температурни крайности.
- Добра топлопроводимост.
- Добра адхезия към различни видове метал.
- Лесно се шлайфа, не пълни абразива.

Цвят - бял Степен на гланц - мат Плътност - 1,77 kg /l

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 115 [g/l]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/2) определя
стойности на ЛОС 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТА

Китът има добра адхезия към различни повърхности.
Може да се нанася на различни повърхности:
- Стомана и Алуминий предварително матирани и обезмаслени.
- Поцинкована ламарина предварително матирана и обезмаслена.
- Технически стъкло-полиестерни ламинати(GFK/GRP), полиестерни китове, акрилни и епоксидни грундове.
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние.
Препоръчва се шлайфане с абразиви P80÷P120.
Внимание: Китът не трябва да се нанася върху реактивни грундове,еднокомпонентни акрилни и нитроцелулозни продукти. 

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Върху китът може да се нанася:
- Двукомпонент полиестерен кит
- Двукомпонентен течен кит SPRAY FILLER,
- Двукомпонентни акрилни грундове (филери).
- Двукомпонентни епоксидни грундове

ВНИМАНИЕ 

Прекомерното количество втвърдител може да доведе до помътняване.
- По време на работа с 2К продукти трябва да се използват изправни средства за индивидуална защита. Предпазвайте очите и дихателните 
  пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Измийте инструментите веднага след прикючване на работа.
Внимание: От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният 
лист за безопасност на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

В плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от източници на запалване, топлина и слънчева. 

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Кит ALUMINIUM - 12 месеца от датата на производство. Втвърдител за полиестерен кит - 18 месеца от датата на производство.

Артикулен номер Обем Бройки в кашон

1228
1229
1227

250 g 
400 g
1,8 kg

32
18
10

- 8 -
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ПОЛИЕСТЕРЕН КИТ
СЪС СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА

Нанасяне на
сместта при 20oC

4 ÷ 5 мин

Съхнене
16 ÷ 18 мин 

w 20oC

Макс 60oC Шлайфане 
P80 ÷ 150

Смесване
100 : 2

Обезмасляване

КОМПОНЕНТИ

GLASS FIBRE - Структурен полиестерен кит, подсилен със стъклени влакна. Втвърдител за полиестерен кит.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Двукомпонентен полиестерен кит, подсилен със стъклени влакна за автомобилни ремонти.
Препоръчва се за запълване на големи вдлъбнатини и дупки в превозни средства, ремаркета и полуремаркета.
- Отлична адхезия към метал
- Висока твърдост и еластичност
- Много кратко време за втвърдяване.
- Добро качество на повърхността след шлайфане.

Цвят - зелен Степен на глац - мат Плътност - 1,69 kg/l

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 115 [g/l]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/2) определя
стойности на ЛОС 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Китът има добра адхезия към различни повърхности.
Може да се нанася на различни повърхности:
- Стомана и Алуминий предварително матирани и обезмаслени.
- Поцинкована ламарина предварително матирана и обезмаслена.
- Технически стъкло-полиестерни ламинати(GFK/GRP), полиестерни китове, акрилни и епоксидни грундове.
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние.

Внимание:  Китът не трябва да се нанася върху реактивни грундове,еднокомпонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Върху китът може да се нанася:
- Двукомпонент полиестерен кит.
- Двукомпонентен течен кит SPRAY FILLER

ВНИМАНИЕ 

- Прекомерното количество втвърдител може да доведе до помътняване.
- По време на работа с 2К продукти трябва да се използват изправни средства за индивидуална защита. Предпазвайте очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Измийте инструментите веднага след прикючване на работа.

Внимание: 
От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният лист за безопасност 
на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

В плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от източници на запалване, топлина и слънчева. 

Внимание: След всяка употреба, контейнерът трбва да бъде затворен незабавно!Втвърдителят да се пази от прегряване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Кит GLASS FIBRE - 12 месеца от датата на производство. Втвърдител за полиестерен кит - 18 месеца от дата на производство.

Артикулен номер Обем Бройки в кашон

1173
1211
1213
1168
1215

250 g 
400 g
600 g
1 kg

1,7 kg

32
18
18
10
10

GLASS FIBRE
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ЛЕК ПОЛИЕСТЕРЕН

LIGHT

Нанасяне на
сместта при  20oC

7 ÷ 8 мин

Съхнене
20 ÷ 22 мин 

w 20oC

Макс 60oC Шлайфане 
P100 ÷ 180
P180 ÷ 240

Смесване
100 : 2

Обезмасляване

Артикулен номер Обем Бройки в кашон

1281
1280

1000 ml
2500 ml

10
-

КОМПОНЕНТИ

LIGHT - Лек, пълнещ полиестерен кит. Втвърдител за полиестерен кит. 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Двукомпонентен лек полиестерен кит за ремонт на автомобили
- Лесно се смесва и нанася.
- Лесно се шлайфа, образува гладка повърхност без пори.
- С ниска плътност

Цвят – светло-маслинено Степен на гланц - мат Плътност - 1,27 kg /l

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 115 [g/l]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/2) 
определя стойности на ЛОС 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Китът има добра адхезия към различни повърхности.
Може да се нанася на различни повърхности:
- Стомана и Алуминий предварително матирани и обезмаслени.
- Поцинкована ламарина предварително матирана и обезмаслена.
- Технически стъкло-полиестерни ламинати(GFK/GRP), полиестерни китове, акрилни и епоксидни грундове.
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние.

Внимание:  Китът не трябва да се нанася върху реактивни грундове, еднокомпонентни акрилни и нитроцелулозни продукти. 

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Върху китът може да се нанася:
- Двукомпонент полиестерен кит
- Двукомпонентен течен кит SPRAY FILLER,
- Двукомпонентни акрилни грундове (филери).
- Двукомпонентни епоксидни грундове

ВНИМАНИЕ 

- Прекомерното количество втвърдител може да доведе до помътняване.
- По време на работа с 2К продукти трябва да се използват изправни средства за индивидуална защита. Предпазвайте очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Измийте инструментите веднага след прикючване на работа.

Внимание: 
От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният лист за 
безопасност на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

В плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от източници на запалване, топлина и слънчева

Внимание: След всяка употреба, контейнерът трбва да бъде затворен незабавно! Втвърдителят да се пази от прегряване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Кит LIGHT - 12 месеца от датата на производство. Втвърдител за полиестерен кит - 18 месеца от дата на производство.



ПОЛИЕСТЕРЕН КИТ

PLASTIC

Нанасяне на
сместта при 20oC

3 ÷ 4 мин

Съхнене
18 ÷ 20 мин 

w 20oC

Макс 60oC Шлайфане 
P80 ÷ 320

Смесване
100 : 2

Обезмасляване

КОМПОНЕНТИ

PLASIC - Високо еластичен полиестерен кит. Втвърдител за полиестерен кит.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Висококачествен мек полиестерен кит за ремонт на пластмаса.
- Висока адхезия към пластмаси.
- Висока еластичност.
- Лесно се шлайфа, образува гладка повърхност без пори.

Цвят - бял Степен на гланц - мат Плътност - 1,86 kg /l

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 115 [g/l]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/2) 
определя стойности на ЛОС 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Китът има добра адхезия към повечето пластмасови повърхности. ( ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR, UP-GF). Повърхността 
предназначена за шпакловена първо трябва да се обезмасли добре и да се шлайфа със скоч-брайт. Повторете обезмасляването, 
измийте с вода и подсушете. Препоръчва се преди започване на работа да загреете елемента до температура 50°C, което улеснява 
отстраняването на силикона от повърхността.

Внимание:  Китът не трябва да се нанася върху реактивни грундове, еднокомпонентни акрилни и нитроцелулозни продукти. 

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Върху китът може да се нанася:
- Двукомпонентен течен кит SPRAY FILLER,
- Двукомпонентни акрилни грундове (филери).
- Двукомпонентни епоксидни грундове

ВНИМАНИЕ

- Прекомерното количество втвърдител може да доведе до помътняване.
- По време на работа с 2К продукти трябва да се използват изправни средства за индивидуална защита. Предпазвайте очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Измийте инструментите веднага след прикючване на работа.

Внимание:  
От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният 
лист за безопасност на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

В плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от източници на запалване, топлина и слънчева 

Внимание: След всяка употреба, контейнерът трбва да бъде затворен незабавно! Втвърдителят да се пази от прегряване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Кит PLASTIC - 12 месеца от датата на производство. Втвърдител за полиестерен кит - 18 месеца от дата на производство.

Артикулен номер Обем Бройки в кашон

2376
2380
2374

250 g 
400 g
700 g

32
18
18
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Време за
работа със 
сместта

20 мин. / 20oC

Параметри на 
пръскане 
1 ÷ 3 x 1

2,0 ÷ 2,5 bar
ø2,0 ÷ 3,0 mm

Време за 
изпаряване

между слоевете
5 ÷ 10 мин.

Макс 60oCСъхенене
2h / 20oC

25 мин. / 60oC

Шлайфане
на сухо

Р180 - 320

Работен 
вискозитет  
~50s / 20oC

Смесване
100:4+10%*

Обезмасляване

*Разбавитель для пневмораспыляемой шпатлевки

ТЕЧЕН КИТ

КОМПОНЕНТИ

POLYESTER SPRAY FILLER - Полиестерен течен кит.
Втвърдител за полиестерен течен кит. Разредител за полиестерен течен кит.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Висококачествен полиестерен течен кит за ремонт на автомобили.
- Лесно се нанася.
- Много кратко време за втвърдяване.
- Добри пълнещи свойства.
- Добре изолира акрилните грундове и лакове от полиестерните китове
Цвят – светло-сив      Степен на гланц - мат       Плътност - 1,55 kg /l

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 437 [g/l]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/3) определя
стойности на ЛОС 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Течният кит може да се нанася върху различни повърхности:
- Стомана и алуминий преварително матирани и обезмаслени.
- Поцинкована ламарина предварително матирана и обезмаслена.
- Технически стъкло-полиестерни ламинати(GFK/GRP), полиестерни китове, акрилни и епоксидни грундове.
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние.

Внимание: Китът не трябва да се нанася върху реактивни грундове, еднокомпонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.

РАЗХОД

1 литър смес позволява да се покрие 8,0 м2 при дебелина на сухият слой 100μm.

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 

Върху полиестерният течен кит могат да се нанасят:
- Двукомпонентни завършващи покрития (Акрилни лакове).
- Двукомпонентни акрилни грундове (Филери).
- Двукомпонентни епоксидни грундове.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

- Минимална температура за работа +10oC.
- По време на работа с 2К продукти трябва да се използват изправни средства за индивидуална защита. Предпазвайте очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Бояджийските пистолети и инструменти следва да се измият веднага след приключване на работата.
Внимание: След всяка употреба, опаковката трбва да бъде затворена незабавно! Втвърдителят да се пази от прегряване!

СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева светлина.

Забележка 1. След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно! 2. Пазете втвърдителя от замръзване и влага!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

POLYESTER SPRAY FILLER полиестерен течен кит – 12 месеца от датата на производство.
Втвърдител за полиестерен течен кит – 12 месеца от датата на производство. 

Артикулен номер Бройки в кашон

2364
2352

Обем

1 kg + втвърдител 

3 kg + втвърдител
9
-

Разредител за течен кит

2241 0,5 L 6

SPRAY FILLER
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АКРИЛНИ ГРУНДОВЕ

НАИМЕ-
НОВАНИЕ

РАЗРЕ-
ЖДАНЕ

(% ОТ 
ОБЕМА)

ВИСКОЗИ-
ТЕТ
20OC

ОТВО-
РЕНО 

ВРЕМЕ НА 
СМЕСТТА

20OC

ПАРА-
МЕТРИ 
ЗА НАНА- 
СЯНЕ

СЪХНЕ-НЕ
ПРИ 

180 μm 

ШЛАЙФА-
НЕ

ПРЕПОРЪ-
ЧИТЕЛНА 
ДЕБЕЛИНА 
ЗА ЕДИН 
СЛОЙ

Акрилен 
грунд

Acryl Filler
 5 : 1

V 25 ÷ 30* 30 ÷ 50 s 2÷3 x 1
2÷4 bar

ø1,6÷2,0mm

5 ÷ 10 min.

СМЕСВАНЕ

MIXING MIXING RATIO
ОТ 

ОБЕМА
ОТ 

МАСАТА

5 : 1 100 : 12,0

ТЕОРЕТИЧЕН 
РАЗХОД ЗА 1 
ЛИТЪР ПРИ 
ПРЕПОРЪ-
ЧИТЕЛНА 

ДЕБЕЛИНА ЗА 
ЕДИН СЛОЙ

ЦВЯТ

1 h 30 min. / 60oC
3 - 4 ч / 20oC

P360
÷

P500

80 μm 8 m2
Бял, 

светло-сив, 
тъмно-сив, 

жълт, 
бежов, 
червен, 
черен

Акрилен 
грунд

Acryl Filler
4 : 1

V 15 ÷ 20* 30 ÷ 50 s 2÷3 x 1 
2÷4 bar

ø1,6÷2,0mm

5 ÷ 10 min.4 : 1 100 : 14,5 1 h 30 min. / 60oC
3 - 4 ч / 20oC

P360
÷

P500

80 μm 8 m2 Бял, 
сив, 
черен

ВРЕМЕ ЗА 
ИЗПАРЯВА-
НЕ МЕЖДУ 
СЛОЕВЕТЕ

Акриловый 
грунт

Acryl Filler
 3 : 1

V 5 ÷ 10* 30 ÷ 50 s 2÷3 x 1
2÷4 bar

ø1,6÷2,0mm

5 ÷ 10 min.3 : 1 100 : 19,2 1 h 30 min. / 60oC
3 - 4 ч / 20oC

P360
÷

P500

80 μm 8 m2

Акрилен 
грунд

Acryl Filler
 3 : 1

Wet on Wet

V

1÷2 x 1 
2,0÷2,5 bar
ø1,3÷1,6mm

1,5 x 1 
2,0÷2,5 bar
ø1,3÷1,6mm

3 : 1 100 : 22,8

40 min.

40 min.

20 min. / 60oC
3  ч / 20oC

P360
÷

P500

50 μm

30 μm

10 ÷ 11 m2

16 m2

Светло-сив

Епоксиден 
грунд

Epoxy Primer
10 : 1

V 20 ÷ 30* 30 ÷ 50 s 2÷3 x 1
2÷4 bar

ø1,6÷2,0mm

10 ÷ 15 min.10 : 1,5 100 : 10 90 min. 45 min. / 60oC
8 ч / 20oC

P360
÷

P500

80 μm 7 ÷ 8 m2

Реактивен 
грунд

Wash Primer 
2:1

V нет 18 ÷ 20 s 1÷2 x 1
3÷4 bar

ø1,2÷1,5mm

5 ÷ 15 min.2 : 1 100 : 40 48 h X X 15 μm 24 ÷ 25 m2

Светло-сив

Бежов

Акрилен 
грунд

Acryl Filler
1 K

V 10 ÷ 15* 30 ÷ 50 s 2÷3 x 1 
2,0÷2,5 bar
ø1,6÷2,0mm

5 ÷ 10 min.- - X 40 min. / 20oC 
15 min. / 60oC

P360
÷

P500

60 μm 10÷ 11 m2

Грунд за 
пластмаса

Plastic
Primer

1K

X

V

V

V

V

V

V

V

X

V

V

V

V

V

V

V

X X 10 s 1÷2 x 1 
3÷4 bar

ø1,3÷1,4mm

5 - 10 min.- - X 10 - 15 min. X 15 μm 13 ÷ 14 m2 Прозрачен, 
жълтеникъв

*Разредител за акрилни продукти

**Разредител за епоксидни продукти

С
ТО

М
А
Н
А

А
ЛУ

М
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Сив, 
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20 *

35 *

~ 30s

~ 17s

5 ÷ 10 min.

20 ÷ 30 min.



*Разредител за акрилни продукти

КОМПОНЕНТИ

Акрилен грунд 5:1. Втвърдител 1:5 Акрилен грунд HS 5:1. Разредител за акрилни продукти.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Двукомпонентен акрилен грунд за ремонт на автоможили
- Лесно се смесва и нанася.
- Кратко време за втвърдяване.
- Добри пълнещи свойства.

Цвят – Светло-ив, сив, бял, бежов,жълт, червен, черен. Степен на гланц – мат

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 538 [г/л]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/3) определя
стойности на ЛОС 540 [г/л].

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Акрилен грунд HS може да се нанася на:
- Стомана и алуминий преварително матирани и обезмаслени.
- Технически стъкло-полиестерни ламинати(GFK/GRP).
- Полиестерен кит.
- Епоксидни грундове.
- Реактивни грундове.
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние.

Изисква се внимателна подготовка на основата, за да се постигне добро покритие. За шлайфане препоръчваме:
- Шкурка с размер Р280÷Р320 (GRP P400). (за ръчно сухо илимокро шлайфане)
- Шкурка с размер Р180÷Р220 (за сухо машинно шлайфане).

2К АКРИЛЕН ГРУНД 

ACRYL  5 : 1

Отворено време 
на сместта 
1 ч / 20oC

Параметри на 
пръскане
2 ÷ 3 x 1;
2 ÷ 4 bar;

ø1,6 ÷ 2,0mm

Време за 
изпаряване между 
слоевете: 5мин.
След последният 

слой: 10мин

Макс 60oCСъхнене 
3 - 4 h / 20oC

30 мин. / 60oC

Работен 
вискозитет 

30 ÷ 50s / 20oC

Смесване 
5:1+25 ÷ 30%*

Обезмасляване Шлайфане 
„сухо“ 

P360 ÷ P500

Шлайфане
„водно“ 

P800 ÷ P1000

1573
1525
1491
1428
1519
1380
1522
1920
1377
1578
1577
1418
1574
1374
1571
1540
1443
1553
1431
1404

0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,1 L

0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
2,5 L + 0,5 L
2,5 L + 0,5 L
2,5 L + 0,5 L
2,5 L + 0,5 L
2,5 L + 0,5 L

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1

Цвят

бежов
бял

графитен
черен
червен
сив
жълт

втвърдител 
бежов
бял

графитен
черен
червен
сив
жълт
бежов
бял
черен
червен
сив

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон
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ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 

Върху Акрилният грунд HS може да се нанася:
- Двукомпонентни лакови покрития
- Еднокомпонентни базови бои

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

- Не превишавайте препоръчителната доза на втвърдителя!
- Най-добри резултати на покритието се постигат при стайна температура. Темературите на въздуха и на боядисваните детайли трабва да 
бъдат приблизително еднакви.
- По време на работа с 2К продукти използвайте изправни средства за индивифуална защита. Защитете очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Бояджийските пистолети и инструменти следва да се измият веднага след приключване на работата.

Внимание:  От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в 
Информационният лист за безопасност на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева 
светлина.

Забележка 1.  След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно!  2. Пазете втвърдителя от замръзване

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Акрилен грунд HS 5 : 1 – 12 месеца от датата на производство.
Втвърдител 1 : 5 за Акрилен грунд HS – 12 месеца от датата на производство. 

- 15 -



*Разредител за акрилни продукти

2К АКРИЛЕН ГРУНД

ACRYL  4 : 1

1334
1345
1353

0,8 L + 0,2 L
0,8 L + 0,2 L
0,8 L + 0,2 L

6
6
6

Цвят

сив
бял
черен

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

КОМПОНЕНТИ

Акрилен Грунд 4 : 1. Втвърдител 1:4 за Акрилен Грунд HS 4:1. Разредител за акрилни продукти.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Двукомпонентен акрилен грунд за ремонт на автомобили
- Лесно се смесва и нанася.
- Кратко време за втвърдяване.
- Добри пълнещи свойства.

Цвят – Сив,бял, черен.  Степен на гланц – мат

СЪЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 538 [г/л]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/3) определя
стойности на ЛОС 540 [г/л].

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Акрилният грунд HS може да се нанася на:
- Стомана и алуминий преварително матирани и обезмаслени.
- Технически стъкло-полиестерни ламинати(GFK/GRP).
- Полиестерен кит.
- Епоксидни грундове.
- Реактивни грундове.
- Изолиращ грунд.
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние.
Изисква се внимателна подготовка на основата, за да се постигне добро покритие. За шлайфане препоръчваме:
- Шкурка с размер Р280÷Р320 (GRP P400). (за ръчно сухо или мокро шлайфане)
- Шкурка с размер Р180÷Р220 (за сухо машинно шлайфане).

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Върху Акрилният грунд HS може да се нанася:
- Двукомпонентни лакови покрития.
- Еднокомпонентни базови бои

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

- Не превишавайте препоръчителното количество втвърдител!
- Най-добри резултати на покритието се постигат при стайна температура. Темературите на въздуха и на боядисваните детайли трабва 
  да бъдат приблизително еднакви.
- По време на работа с 2К продукти използвайте изправни средства за индивифуална защита. Защитете очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.

Внимание:  От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в 
Информационният лист за безопасност на този продукт.

Отворено време 
на сместта
1 ч / 20oC

Параметри на 
пръскане
2 ÷ 3 x 1;
2 ÷ 4 bar;

ø1,6 ÷ 2,0mm

Време за 
изпаряване между 
слоевете: 5мин.
След последният 

слой: 10мин

Макс 60oCСъхнене
3 - 4 h / 20oC

30 мин. / 60oC

Работен 
вискозитет  

 30 ÷ 50s / 20oC

Смесване
4:1+15 ÷ 20%*

Обезмасляване Шлайфане
„сухо“ 

P360 ÷ P500

Шлайфане
„водно“ 

P800 ÷ P1000

- 16 -



СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева 
светлина.

Забележка 1. След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно! 2. Пазете втвърдителя от замръзване

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Акрилен Грунд HS 4:1 – 12 месеца от дата на производство.
Втвърдител 1 : 4 за Акрилен Грунд HS – 12 месеца от датата на производство. 
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*Разредител за акрилни продукти

КОМПОНЕНТИ

Акрилен Грунд 3:1 – Втвърдител 1:3 за Акрилен грунд HS 3:1. Разредител за акрилни продукти.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Двукомпонентен акрилен грунд за ремонт на автомобили
- Лесно се смесва и нанася.
- Кратко време за втвърдяване.
- Добри пълнещи свойства.

Цвят – Сив, бял, черен. Степен на гланц – мат.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 538 [g/l]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/3) определя
стойности на ЛОС 540 [г/л]. 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Акрилният грунд HS може да се нанася на:
- Стомана и алуминий преварително матирани и обезмаслени.
- Технически стъкло-полиестерни ламинати(GFK/GRP).
- Полиестерен кит.
- Епоксидни грундове.
- Реактивни грундове.
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние.

Изисква се внимателна подготовка на основата, за да се постигне добро покритие. За шлайфане препоръчваме:
- Шкурка с размер Р280÷Р320 (GRP P400). (за ръчно сухо или мокро шлайфане)
- Шкурка с размер Р180÷Р220 (за сухо машинно шлайфане).

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ 

Върху Акрилният грунд HS може да се нанася:
- Двукомпонентни лакови покрития.
- Еднокомпонентни базови бои

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 

- Не превишавайте препоръчителното количество втвърдител!
- Най-добри резултати на покритието се постигат при стайна температура. Темературите на въздуха и на боядисваните детайли трабва да бъдат 
приблизително еднакви.
- По време на работа с 2К продукти използвайте изправни средства за индивифуална защита. Защитете очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Бояджийските пистолети и инструменти следва да се измият веднага след приключване на работата.

Внимание: 
От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният лист за безопасност 
този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева светлина.

Забележка  1. След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно! 2. Пазете втвърдителя от замръзване

2К АКРИЛЕН ГРУНД

ACRYL  3 : 1

Отворено време 
на сместта 

1 час  / 20oC

Параметри на 
пръскане
2 ÷ 3 x 1;
2 ÷ 4 bar;

ø1,6 ÷ 2,0mm

Време за 
изпаряване между 
слоевете: 5мин.
След последният 

слой: 10мин

Макс 60oCСъхнене
3 - 4 h / 20oC

30 мин. / 60oC

Работен 
вискозитет  

~30 ÷ 50s / 20oC

Смесване
3:1 + 5 ÷ 10%*

Обезмасляване Шлайфане
„сухо“ 

P360 ÷ P500

Шлайфане
„водно“ 

P800 ÷ P1000

2786
1169
2758

0,75 L + 0,25 L
0,75 L + 0,25 L
0,75 L + 0,25 L

6
6
6

Цвят

сив
бял
черен

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон
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ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Акрилен грунд HS 3:1 – 12 месеца от датата на производство.
Втвърдител 1 : 3 за Акрилен грунд HS – 12 месеца от датата на производство.
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КОМПОНЕНТИ

Акрилен грунд 1К. Разредител за акрилни продукти.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Висококачествен еднокомпонентен акрилен грунд за ремонт на автомобили.
- Кратко време на кристализация.
- Добра запълваща способност.
- Лесен за използване

Цвят - Сив, бежов         Степен на гланц - мат

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 533 [g/l]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/3) определя
стойности на ЛОС 540 [г/л]. 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Акрилен Грунд 1К може да се нанася на:
- Стомана и алуминий преварително матирани и обезмаслени.
- Технически стъкло-полиестерни ламинати(GFK/GRP).
- Полиестерен кит.
- Пластмаси.
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние.
Изисква се внимателна подготовка на основата, за да се постигне добро покритие. За шлайфане препоръчваме:
- Шкурка с размер Р280÷Р320 (GRP P400). (за ръчно сухо или мокро шлайфане)
- Шкурка с размер Р180÷Р220 (за сухо машинно шлайфане).

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 

Върху Акрилният грунд 1К може да се нанася:
- Двукомпонентни лакови покрития.
- Еднокомпонентни базови бои

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 

- Най-добри резултати на покритието се постигат при стайна температура. Темературите на въздуха и на боядисваните детайли трабва да
  бъдат приблизително еднакви.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Бояджийските пистолети и инструменти следва да се измият веднага след приключване на работата.

Внимание: 
От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният 
лист за безопасност на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева светлина.

Забележка 1. След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно! 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Акрилен Грунд 1К – 12 месеца от датата на производство.

АКРИЛЕН ГРУНД 
1 K

Параметри на 
пръскане
1 ÷ 3 x 1;

2 ÷ 2,5 bar;
ø1,6 ÷ 2,0mm

Време за 
изпаряване между 
слоевете: 5мин.
След последният 

слой: 10мин

Макс 60oCСъхнене
40 min. / 20oC
15 min. / 60oC

Работен 
вискозитет

~30 ÷ 50s / 20oC

Смесване
10 ÷ 15%

Обезмасляване P800 ÷ P1000

1592
1601
1580
1603

0,5 L
0,5 L
0,8 L
0,8 L

6
6
6
6

Цвят

бежов
сив

бежов
сив

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон
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*Разбавитель для акриловых продуктов

АНТИКОРОЗИОНЕН
ЕПОКСИДЕН ГРУНД

  10 : 1
Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

4785 1 kg 6

Отворено време 
на сместта 
1,5h / 20oC

Параметри на 
пръскане
2 ÷ 3 x 1

1,6 ÷ 2,0 mm
2÷ 4 bar;

Време за 
изпаряване между 
слоевете: 10мин.
След последният 

слой: 15мин

Макс 60oCСъхнене 
8 h / 20oC

45 мин / 60oC

Работен 
вискозитет 

30÷50s / 20oC

Смесване
10 ÷ 1,5 / 
20÷30%*

Обезмасляване Шлайфане
„сухо“ 

P360 ÷ P500

Шлайфане
„водно“ 

P800 ÷ P1000

КОМПОНЕНТИ

Антикорозионен епоксиден грунд 10:1.
Втвърдител 1:10 за Антикорозионен Епоксиден Грунд 1:10. Разредител за епоксидни продукти.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Двукомпонентен епоксиден грунд за бърз ремонт на автомобила. Може да се нанася по метода Мокро - Мокро.
- Добра защита на стомените повърхности.
- Много висока адхезия към различни повърхности.
- Лесно се смесва и нанася.
- Кратко време за втвърдяване.

Цвят –светло сив. Степен на гланц – мат.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 540 [g/l]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/3) 
определя стойности на ЛОС 540 [г/л]. 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Епоксиден грунд 10:1 може да се нанася върху:
- Стомана и алуминий преварително матирани и обезмаслени.
- Горещо поцинкована стомана.
- Технически стъкло-полиестерни ламинати(GFK/GRP).
- Полиестерни и епоксидни китове.
- Реактивен грунд.
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние.

Изисква се внимателна подготовка на основата, за да се постигне добро покритие. За шлайфане препоръчваме:
- Шкурка с размер Р280÷Р320 (GRP P400). (за ръчно сухо или мокро шлайфане)
- Шкурка с размер Р180÷Р220 (за сухо машинно шлайфане).

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 

Върху Епоксиден грунд 10:1 може да се нанася:
- Двукомпонентни лакови покрития.
- Еднокомпонентни базови бои.
- Двукомпонентни акрилни грундове.
- Двукомпонентен полиестерен кит.
- Двукомпонентен епоксиден кит.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 

- Не превишавайте препоръчителното количество втвърдител!
- Най-добри резултати на покритието се постигат при стайна температура. Темературите на въздуха и на боядисваните 
  детайли трабва да бъдат приблизително еднакви.
- По време на работа с 2К продукти използвайте изправни средства за индивифуална защита. Защитете очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.

Внимание:
От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният 
лист за безопасност на този продукт.
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СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева светлина.

Забележка 
1. След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно! 2. Пазете втвърдителя от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Епоксиден Грунд 10:1 – 12 месеца от датата на производство.
Втвърдител за епоксиден грунд 1:10 – 12 месеца от датата на производство.
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2 К РЕАКТИВЕН
ГРУНД

WASH PRIMER
2 : 1

КОМПОНЕНТИ

Wash Primer - Реактивен Грунд 2:1. Активатор 1:2 за Реактивен грунд 2:1.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Двукомпонентен Реактивен грунд с с високи антикорозионни свойства, предназначен за рремонт на автомобили. 
Силно се препоръчва за нанасяне по метода Мокро - Мокро
- Отлична защита на стоманените повърхности.
- Лесно се смесва и нанася.
- Отлична разливност..
- Висока адхезия към различни повърхности.

Цвят – бежов. Степен на гланц – мат.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 780 [g/l]  

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/3) определя
стойности на ЛОС 780 [г/л]. 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Реактивният грунд може да се нанася върху: - Стомана и алуминий преварително матирани и обезмаслени. - Горещо поцинкована стомана 
преварително матирани и обезмаслени.
- Полиестерен кит.
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние преварително матирани и обезмаслени. Изисква се внимателна подготовка на основата, 
за да се постигне добро покритие.

За шлайфане препоръчваме:
- Шкурка с размер Р280÷Р320 (GRP P400). (за ръчно сухо или мокро шлайфане)
- Шкурка с размер Р180÷Р220 (за сухо машинно шлайфане).

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 

Върху Реактивният грунд може да се нанася:
- Двукомпонентни акрилни грундове.
- Антикор и шегрен

Внимание:  Върху реактивният грунд да не се нанася полиестерен кит или акрилен лак.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 

- Не превишавайте препоръчителното количество втвърдител!
- Най-добри резултати на покритието се постигат при стайна температура. Темературите на въздуха и на боядисваните детайли трабва да бъдат  
  приблизително еднакви.
- По време на работа с 2К продукти използвайте изправни средства за индивифуална защита. Защитете очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.

Внимание: 
От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният 
лист за безопасност на този продукт.

Отворено време 
на сместта 
48 h / 20oC

Параметри на 
пръскане
1 ÷ 2х1

1,2 ÷ 1,5 mm
2 ÷ 4 bar;

Време за 
изпаряване между 
слоевете: 5мин.
След последният 

слой: 15мин

Работен 
вискозитет  

18 ÷ 20 s / 20oC

Смесване
2 ÷ 1

Не се
шлайфа

300002235

300002228

0,8 L

0,4 L

6

6

Цвят

бежов

активатор

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон
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СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина 
и слънчева светлина.

Забележка: 
1. След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно!
2. Пазете втвърдителя от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Wash Primer Реактивен грунд 2:1 – 12 месеца от датата на производство. 
Активатор за Wash Primer 2:1 – 12 месеца от датата на производство. 
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*Разредител за акрилни продукти

АНТИКОРОЗИОНЕН
ИЗОЛИРАЩ ГРУНД

Отворено време 
на сместта 

40 min. / 20oC

Параметри на 
пръскане
1 ÷ 2 x 1

RP 1,3 ÷ 1,6mm
2,0 ÷ 2,5 bar;

Време за 
изпаряване между 
слоевете: 20мин.
След последният 

слой: 30мин

Макс 60oCСъхнене
20 -30  min. / 

20oC

Работен 
вискозитет  

20oC
~ 17 s / 35%*

Смесване
3:1+35%*

Обезмасляване Не се
шлайфа

КОМПОНЕНТИ

Антикоррозионный  Изолирующий Грунт 3:1.
Втвърдител 1:3 за Антикорозионен Изолиращ Грунд 3:1 Разредител за акрилни продукти.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Висококачествен двукомпонентен акрилен грунд с добавка на антикорозионни пигменти. Идеален като изолационен грунд за ремонт на автомобили. 
Много добре предпазва от корозия местата, шлайфани до гол метал. Изолира проблемните основи и замърсени места от новите лакобояджийски 
покрития, като по този начин предпазва от появата на петна.
Отличната разливност и бързо съхнене позволява да се нанася грунд по метода мокро - мокро, така че не е необходимо последващо шлайфане. 

- Отлична антикорозионна защита на стоманени повърхности.
- Добра адхезия към различни повърхности.
- Високи изолационни свойства.
- Много кратко време за втвърдяване.
- Възможност за работа с техника Мокро-Мокро.

Цвят – свтло-сив, сив. Степен на гланц – мат.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ    ЛОС за сместта = 538 [g/l] 

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/3) 
определя стойности на ЛОС 540 [г/л]. 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Изолиращият грунд 3:1 може да се нанася върху:

- Стомана и алуминий предварително матирани и обезмаслени.
- Горещо поцинкована стомана.
- Технически стъкло-полиестерни ламинати(GFK/GRP).
- Полиестерен кит.
- Епоксиден грунд.
- Реактивен грунд.
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние преварително матирани и обезмаслени.

- Изисква се внимателна подготовка на основата, за да се постигне добро покритие.
- За шлайфане препоръчваме:
- Шкурка с размер P280-P400 за ръчно сухо шлайфане, P400- P800 за ръчно мокро шлайфане.
- Шкурка с размер P240-P400 за сухо машинно шлайфане.

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 

Върху Изолиращ грунд 3:1 може да се нанася:
- Двукомпонентни лакови покрития.
- Еднокомпонентни базови бои.
- Двукомпонентни акрилни грундове.
- Двукомпонентни полиестерни китове.
- Двукомпонентни епоксидни китове.

2113 0,75 L + 0,25 L 6

Артикулен номер Oбъем Бройки в кашон
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МОКРЫМ по МОКРОМУ
3:1



ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

- Не превишавайте препоръчителното количество втвърдител!
- Най-добри резултати на покритието се постигат при стайна температура. Темературите на въздуха и на боядисваните детайли трабва да бъдат 
  приблизително еднакви.
- По време на работа с 2К продукти използвайте изправни средства за индивифуална защита. Защитете очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Бояджийските пистолети и инструменти трябва да се измият веднага след приключване на работа.

Внимание: От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният лист за 
безопасност на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина 
и слънчева светлина.

Забележка: 
1. След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно! 2. Пазете втвърдителя от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Изолационен Грунд 3:1 – 12 месеца от датата на производство.
Втвърдител за Изолационен Грунд 1:3 – 12 месеца от датата на производство. 
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*Разредител за акрилни продукти

1 K
ГРУНД

ЗА ПЛАСТМАСА

Параметри на 
пръскане
1 ÷ 2 x 1

1,3 ÷ 1,5 mm
3 ÷ 4 bar

Време за 
изпаряване между 
слоевете: 5мин

Работен 
вискозитет  
10 s / 20oC

КОМПОНЕНТИ

Грунт для пластика 1К – за подобряване на адхезията.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Готов за употреба Еднокомпонентен акрилен грунд за ремонт на автомобил. Предназначен за ремонт на автомобилни части от пластмаса,
в качеството си на средство, подобряващо адхезията.
- Кратко време на кристализация.
- Отлична адхезия към пластмаси

Цвят –Жълтеникъв, прозрачен     Степен на гланц – полугланц 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 787 [g/l]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/1) определя
стойности на ЛОС 850 [г/л].

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Предназначен е да се нанася върху различни видове пластмаси, по-специално полипропилен (РР) и неговите смеси.

Внимание: Производителят не гарантира подобряване на адхезията към полиетилен ( РЕ).

Повърхността предназначена за боядисване внимателно се обезмаслява с почистващ препарат и се избърсва с абразивна кърпа. 
След това отново се почиства с препарат, измива се с вода и се изсушава с въздух.
Препоръчва се преди започване на боядисването, да се нагрее елемента до 50°С, което улеснява отстраняването на силиконовите 
съединения от повърхността.

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 

Върху 1К Акрилен грунд може да се нанася:
- Двукомпонентни акрилни грундове.
- Двукомпонентни лакови покрития..
- Еднокомпонентни базови бои.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 

- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали 
  должны быть приблизительно равны.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для 
данного изделия.

СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева светлина.

Забележка: 1. След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Грунд за пластмаси 1К – 12 месеца от датата на производство.

Не се
шлайфа

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

1360 1 L 6
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Съхнене 
10 ÷ 15 мин. 
при 20oC



1K СТРУКТУРНА БОЯ
ЗА БРОНИ

КОМПОНЕНТИ

Структурна боя 1К – Покривна боя със специален ефект. Разредител за акрилни продукти. Грунд за пластмаса 1К.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Висококачествена еднокомпонентна термопластична покривна акрилна боя със специален ефект. Препоръчва се за боядисване на елементи от 
пластмаса,като брони, огледала. Образува дребнозърнеста структура, наподобяваща пластмаса.
- Много кратко време за кристализация.
- Добра покривна способност.
- Висока устойчивост на драскане.
- Добра адхезия към грунд за пластмаса.

Цвят – Черен. Степен на гланц – Мат.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 575 [г/л]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/5) определя
стойности на ЛОС 840 [г/л]. 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Продуктът е предназначен за нанасяне върху различни видове пластмаси, особено полипропилен (РР) и неговите смеси.
Повърхността предназначена за боядисване трябва да бъде много добре обезмаслена, почистена и шлайфана. След което трябва отново да се 
обезмасли, да се промие с вода и изсушена на въздух.
Преди боядисването, нагрейте елемента до 50°С, което улеснява отстраняването на силиконовите съединения от повърхността..

Внимание: Преди нанасяне на боята повърхността трябва да бъде матирана, почистена и грундирана с Грунд за пластмаса 1К.

РАЗХОД

1 литър покрива 11м2 при дебелина на сухият слой 20мк.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

- Най-добри резултати на покритието се постигат при стайна температура. Темературите на въздуха и на боядисваните детайли трабва 
  да бъдат приблизително еднакви.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Бояджийските пистолети и инструменти трябва да се измият веднага след приключване на работа.

Внимание: От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният лист за 
безопасност на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева светлина.

Забележка: 1. След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Структурна боя (Bumper paint)1К – 12 месеца от датата на производство. Грунд за пластмаса 1К – 12 месеца от датата на производство. 

0,8 L 6

Цвят

черный

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

6954

Параметри на 
пръскане
1 ÷ 2 x 1

ø1,3 ÷ 1,4 mm

Време за 
изпаряване

между
слоевете:
5-10мин.

Съхнене
2h при 20oC

Работен 
вискозитет  

20oC
17 ÷ 18 s 

Смесване
100 ÷ 60
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BUMPER PAINT



АКРИЛНИ  ЛАКОВЕ

НАИМЕНО-
ВАНИЕ

РАЗРЕЖ-
ДАНЕ

(% ОТ 
ОБЕМА)

ВИСКО-
ЗИТЕТ 
ПРИ
20OC

ПАРАМЕ-
ТРИ НА 
НАНАСЯ- 
НЕТО

ВРЕМЕ ЗА 
ИЗПАРЯ-
ВАНЕ 
МЕЖДУ 

СЛОЕВЕТЕ

ВРЕМЕ ЗА
 ИЗПАРЯ-
ВАНЕ 
СЛЕД 

ПОСЛЕД-
НИЯТ 
СЛОЙ

СЪХНЕНЕ
ПРИ

60oC

ПРЕПОРЪЧИ-
ТЕЛНА

ДЕБЕЛИНА 
ЗА ЕДИН 
СЛОЙ

2К MS Лак
 Acryl

 2:1 LM80

V V 2 x 1
RP 

2,0 - 2,5 bar
ø1,3 ÷ 1,4 

mm

5 min. 10 min. 30 min 30 μm 

СЪОТНОШЕНИЕ НА 
СМЕСВАНЕ

MIXING MIXING RATIO
ОТ 

ОБЪЕМ
ОТ 

G RATIO

2 : 1 100 ÷ 49

ТЕОРЕТИЧЕН 
РАЗХОД ЗА

1 ЛИТЪР ПРИ 
ПРЕПОРЪЧИ-

ТЕЛНА 
ДЕБЕЛИНА 
НА СЛОЯ 

60ΜM

8 m2

ГЛАНЦ

Висок
гланц

15 ÷ 20* 17 ÷ 18 s 5 h

2К MS Лак
 Acryl

 2:1 CT50

V V 2 x 1
RP 

2,0 - 2,5 bar
ø1,3 ÷ 1,4 

mm

30 μm 2 : 1 100 ÷ 50,0 7 m2 Висок
гланц

0 ÷ 3* 15 ÷ 16 s 5 h 5 min. 10 min. 30 min.

2К  UHS Лак
 Acryl 

2:1 IT07
V V 1,5 - 2 x 1

RP 
2,0 - 2,5 bar
ø1,2 ÷ 1,3 

mm

60 μm 2 : 1 100 ÷ 54 10 m2 Много
висок
гланц

нет 21 ÷ 24 s 90 min. 0 ÷ 3 min. 15 ÷ 20 min. 30 min.

 2К MS Лак
 Acryl

2:1 838
V V

2 x 1
RP 

2,0 - 2,5 bar
ø1,3 ÷ 1,4 

mm

30 μm 2 : 1 100 ÷ 50,0 8 m2 Висок
гланц

10 ÷ 15* 15 ÷ 17 s 5 h 5 min. 10 min. 30 min.

* Разрредител за акрилни продукти

** Разредител EXPRESS за акрилни продукти

БА
ЗО

ВА
 Б
О
Я

Д
Ъ
Р
ВО

ВРЕМЕ ЗА 
РАБОТА

20OC

2К MS Лак
 Acryl

2:1 538
V V

2 x 1
RP 

2,0 - 2,5 bar
ø1,3 ÷ 1,4 

mm

30 μm 2 : 1 100 ÷ 50,0 8 m2 Висок
гланц

0 ÷ 3* 15 ÷ 16 s 5 h 5 min. 10 min. 30 min.



Отворено време 
на сместта 
5 h / 20oC

Параметри на 
пръскане
2 ÷ 3 x 1

RP 1,3 ÷ 1,4 mm
2,0 ÷ 2,5 bar;

HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm
0,7 bar;

Време за 
изпаряване между 
слоевете: 5мин.
След последният 

слой: 10мин

Макс 60oCСъхнене 
30min / 60oC

Работен 
вискозитет 

20oC
17 ÷ 18 s 

Смесване
2 ÷ 1

+ 15 ÷ 20 %

2К MS АКРИЛЕН ЛАК   

LM 80 

- 30 -

ПРОДУКТЫ

LM 80 Акрилен Лак  2:1 – Прозрачен покривен лак.
Втвърдител 1:2 за Акрилен Лак LM 80. Разредител за акрилни продукти.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Двукомпонентен безцветен акрилен лак за ремонт на автомобили с висока устойчивост на надраскване.
- Добра разливност.
- Висок гланц.
- Твърдо трайно покритие
- Висока устойчивост на надраскване.

Цвят - Безцветен. Степен на гланц – висок гланц.

  СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 529 [г/л]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/5) определя
стойности на ЛОС 840 [г/л]. 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Акрилният лак може да се нанася върху:
- Базови бои,
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние преварително матирани и обезмаслени.

За шлайфане препоръчваме:
- Шлайфане със шлайф паста,
- Шкурка с размер 600÷800 (за шлайфане «водно»),
- Шкурка с размер 360÷400 (за машинно шлайфане).

РАЗХОД

1 литър смес позволява да се покрият 10 м2 при дебелина на сухият слой 50μm.

ПРЕЛИВАНЕ

Убедете се,че целият участък боядисан с базова боя е покрита с лак. Преливайте само подготвеният участък. Използвайте РАЗРЕДИТЕЛ ЗА 
ТОНИРАНЕ Inter Troton Thinner Fade Out за премахване разликата около ремонтираният участък и за изравняване оптическата разлика на гланца на 
границата на старото и ново покритие.

ПОЛИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ  

Обикновенно полирането е излишно, тъй като LM 80 2:1 придава на повърхността идеален вид веднага след използването му. Въпреки това, ако се 
появят замърсявания, препоръчваме премахването им като се използва водна шкурка с размер Р1500 – Р2000 и след това повърхността да се полира. 
Препоръчваме полирането да се извърши от 6 до 24 часа след изсъхване на филма.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ   

- Не превишавайте препоръчителното количество втвърдител!
- Най-добри резултати на покритието се постигат при стайна температура. Темературите на въздуха и на боядисваните детайли трабва да бъдат 
приблизително еднакви.
- По време на работа с 2К продукти използвайте изправни средства за индивифуална защита. Защитете очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Бояджийските пистолети и инструменти трябва да се измият веднага след приключване на работа

Внимание: От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният 
лист за безопасност на този продукт.

2122
2124
2125
2126

1 L
5 L

0,5 L
2,5 L

6
4
6
4

Втвърдител

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон



СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева 
светлина.

Забележка: 1. След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно! 2. Пазете втвърдителя от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Акрилен Лак LM 80 2:1 – 12 месеца от датата на производство
Втвърдител за Акрилен Лак LM 80 – 9 месеца от датата на производство.
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Време за работа 
със сместта

5 h / 20oC

Параметри на
Пръскане
2 ÷ 3 x 1

RP 1,3 ÷ 1,4 mm
2,0 ÷ 2,5 bar;

HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm
0,7 bar;

Време за 
изпаряване между 
слоевете: 5мин.
След последният 

слой: 10мин

Макс 60oCВреме за 
втвърдяване
30min./ 60oC

Работен 
вискозитет  

20oC
15 ÷ 16 

Смесване
2 ÷ 1

 0-3 %*

КОМПОНЕНТИ

СТ50 Акрилен лак  2:1 – Безцветен покривен лак.
Втвърдител 1:2 за Акрилен лак СТ50. Разредител за акрилни продукти.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Двукомпонентен безцветен акрилен лак за ремонт на автомобили с висока устойчивост на надраскване.
- Добра разливност.
- Висок гланц.
- Твърдо трайно покритие
- Висока устойчивост на надраскване.

Цвят - Безцветен Степен на гланц – висок гланц

  СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 553 [г/л]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/5) определя
стойности на ЛОС 840 [г/л]. 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Акрилният лак може да се нанася върху:
- Базови бои
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние преварително матирани и обезмаслени

За шлайфане препоръчваме:
- Шлайфане със шлайф паста,
- Шкурка с размер 600÷800 (за шлайфане «водно»)
- Шкурка с размер 360÷400 (за машинно шлайфане)

РАЗХОД

1 литър смес позволява да се покрият 7.0 м2 при дебелина на сухият слой 50μm.

ПРЕЛИВАНЕ 

Убедете се,че целият участък боядисан с базова боя е покрит с лак. Преливайте само подготвеният участък. Използвайте РАЗРЕДИТЕЛ ЗА 
ТОНИРАНЕ Inter Troton Thinner Fade Out за премахване разликата около ремонтираният участък и за изравняване оптическата разлика 
на гланца на границата на старото и ново покритие.

ПОЛИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ 

Обикновенно полирането е излишно, тъй като CT50 2:1 придава на повърхността идеален вид веднага след използването му. Въпреки това, 
ако се появят замърсявания, препоръчваме премахването им като се използва водна шкурка с размер Р1500 – Р2000 и след това 
повърхността да се полира. Препоръчваме полирането да се извърши от 6 до 24 часа след изсъхване на филма. ности.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ   

- Не превишавайте препоръчителното количество втвърдител!
- Най-добри резултати на покритието се постигат при стайна температура. Темературите на въздуха и на боядисваните детайли трабва да бъдат   
  приблизително еднакви.
- По време на работа с 2К продукти използвайте изправни средства за индивифуална защита. Защитете очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Бояджийските пистолети и инструменти трябва да се измият веднага след приключване на работа

Внимание: От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният 
лист за безопасност на този продукт.

2К MS АКРИЛЕН ЛАК  2:1 
CT 50 

1778
1781
1795
1796

1 L
5 L

0,5 L
2,5 L

6
4
6
4

Втвърдител

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон
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СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева 
светлина.

Забележка: 1. След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно! 2. Пазете втвърдителя от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Акрилен Лак CT 50 2:1 – 12 месеца от датата на производство.
Втвърдител за Акрилен Лак CT 50 – 9 месеца от датата на производство. 

- 33 -



Време за работа 
със сместта 
1,5 h / 20oC

Параметри на
Пръскане
1,5 ÷ 2 x 1

RP 1,2 ÷ 1,3 mm
2,0 ÷ 2,5 bar;

Време за 
изпаряване между 
слоевете:0-5мин.
След последният 
слой:10-15мин.

Макс 60oCВреме за 
втвърдяване 

20 - 25 min./ 60oC

Работен 
вискозитет 

20oC
21 ÷ 22 s 

Смесване
2 ÷ 1

КОМПОНЕНТИ

IT07 Акрилен Лак UHS 2:1 – Безцветен покривен лак.
Втвърдител STANDARD 1:2 за Акрилен Лак IT07. Втвърдител FAST 1:2 за Акрилен Лак IT07.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Висококачествен двукомпонентеен безцветен акрилен лак за ремонт на автомобили. С много ниско съдържание на летливи органични съединения.
- Високо съдържание на смола
- Много висок гланц
- Превъзходен външен вид на покритието

Цвят - Безцветен. Степен на гланц – Много висок гланц.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 415 [г/л]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/4) определя
стойности на ЛОС 420 [г/л]. 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Акрилният лак може да се нанася върху:
- Базови бои
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние преварително матирани и обезмаслени

За шлайфане препоръчваме:
- Шлайфане със шлайф паста
- Шкурка с размер 600÷800 (за шлайфане «водно»)
- Шкурка с размер 360÷400 (за машинно шлайфане)

ПРЕЛИВАНЕ

Убедете се,че целият участък боядисан с базова боя е покрит с лак. Преливайте само подготвеният участък. Използвайте РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ТОНИРАНЕ 
Inter Troton Thinner Fade Out за премахване разликата около ремонтираният участък и за изравняване оптическата разлика на гланца на границата на 
старото и ново покритие.

ПОЛИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ  

Обикновенно полирането е излишно, тъй като IT07 2:1 придава на повърхността идеален вид веднага след използването му. Въпреки това, ако се 
появят замърсявания, препоръчваме премахването им като се използва водна шкурка с размер Р1500 – Р2000 и след това повърхността да се полира. 
Препоръчваме полирането да се извърши от 1 до 24 часа след изсъхване на филма.

2К UHS АКРИЛЕН ЛАК
  2:1 

IT 07 UHS

Време за работа 
със сместта 

1 h 20 min. / 20oC

Параметри на
Пръскане
1,5 ÷ 2 x 1

RP 1,2 ÷ 1,3 mm
2,0 ÷ 2,5 bar;

Mежслойная 
выдержка 0-5 мин.
перед сушкой 

15-20 мин.

Макс 60oCВреме за 
втвърдяване 
30 min./ 60oC

Работен 
вискозитет  

20oC
23 ÷ 24 s

Смесване
2 ÷ 1

ПРОЦЕС НА НАНАСЯНЕ – за система FAST (с бърз втвърдител)

ПРОЦЕС НА НАНСЯНЕ – за система STANDARD (с нормален втвърдител)

1479
1483
1872
1876
1918
1950

1 L
5 L

0,5 L
2,5 L
0,5 L
2,5 L

6
4
6
4
6
4

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

Втвърдител
бърз
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Втвърдител



РАЗХОД

1 литър смес позволява да се покрият 10 м² при дебелина на сухият слой 60μm.

СМЕШИВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С МАССОЙ (не тарировать весов!)

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ  

Не превишавайте препоръчителното количество втвърдител! 
Най-добри резултати на покритието се постигат при стайна температура. 
Темературите на въздуха и на боядисваните детайли трабва да бъдат приблизително еднакви. По време на работа с 2К продукти 
използвайте изправни средства за индивифуална защита. 
Защитете очите и дихателните пътища. Помещението трябва да е добре вентилирано. 
Бояджийските пистолети и инструменти трябва да се измият веднага след приключване на работа.

Внимание: 
От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният лист за 
безопасност на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева 
светлина.

Забележка: 
1. След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно! 2. Пазете втвърдителя от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Акрилен Лак IT07 2:1 – 12 месеца от датата на производство.
Втвърдител STANDARD 1:2 за Акрилен Лак IT07 – 9 есеца от датата на производство. 
Втвърдител FAST 1:2 за Акрилен Лак IT07 – 9 месеца от датата на производство.

ОБЕМ ЛАК ЛАК + ВТВЪРДИТЕЛ

100 ml
150 ml
200 ml
250 ml
350 ml
450 ml
550 ml
650 ml
750 ml

1,0 L
1,5 L
2,0 L
2,5 L

66 g
99 g
131 g
164 g
230 g
296 g
362 g
427 g
493 g

657 g
986 g
1315 g
1643 g

101 g
151 g
202 g
252 g
353 g
454 g
555 g
656 g
757 g

1010 g
1515 g
2020 g
2524 g
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Време за работа 
със сместта 

5 h / 20oC

Параметри на
пръскане

2 x 1
RP 1,3 ÷ 1,4 mm

2,0 ÷ 2,5 bar;
HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm

0,7 bar;

Време за 
изпаряване между 
слоевете: 5мин.
След последният 

слой: 10мин

Макс 60oCВреме за 
втвърдяване 
30 min./ 60oC

Работен 
вискозитет  

20oC
15 ÷ 17 s 

Смесване 
2 ÷ 1

+10 ÷ 15 %*

КОМПОНЕНТИ

CT 838 Акрилен Лак 2:1 – Безцветен покривен лак.
Втвърдител STANDARD ( стандарт) 1:2 за Акрилен Лак CT 838.
Втвърдител SLOW( бавен) 1:2 за Акрилен Лак CT 838 за работа при температура по-висока от 25oC. 
Втвърдител FAST (бърз) 1:2 за Акрилен Лак CT 838 за работа при температура по-ниска от 18oC. Разредител за акрилни продукти.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Висококачествен двукомпонентен безцветен акрилен лак с висока степен на гланц и висока устойчивост на надраскване. Предназначен както за 
чатично, така и за пълно боядисване на автомобила. 

- Много добра разливност
- Висок гланц.
- Твърдо, трайно покритие.
- Висока устойчивост на надраскване.
- Универсално приложение.

Цвят - Безцветен.   Степен на гланц – висок гланц.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 535

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/5) определя
стойности на ЛОС 840 [г/л].

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Акрилният лак може да се нанася върху:
- Базови бои
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние преварително матирани и обезмаслени 

РАЗХОД

1 литър смес позволява да се покрият 8.0 м2 при дебелина на сухият слой 50μm

ПРЕЛИВАНЕ  

Убедете се,че целият участък боядисан с базова боя е покрит с лак. Преливайте само подготвеният участък. Използвайте РАЗРЕДИТЕЛ ЗА 
ТОНИРАНЕ Inter Troton Thinner Fade Out за премахване разликата около ремонтираният участък и за изравняване оптическата разлика на 
гланца на границата на старото и ново покритие.

2К MS АКРИЛЕН ЛАК  2:1  

CT 838 

7208
7215
7209
7216
7212
7217

1 L
5 L

0,5 L
2,5 L
0,5 L
2,5 L

6
4
6
4
6
4

Втвърдител

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

Втвърдител
бърз
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ПОЛИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ  

Обикновенно полирането е излишно, тъй като CT838 2:1 придава на повърхността идеален вид веднага след използването му. Въпреки това, 
ако се появят замърсявания, препоръчваме премахването им като се използва водна шкурка с размер Р1500 – Р2000 и след това 
повърхността да се полира. Препоръчваме полирането да се извърши от 1 до 24 часа след изсъхване на филма.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ   

- Не превишавайте препоръчителното количество втвърдител!
- Най-добри резултати на покритието се постигат при стайна температура. Темературите на въздуха и на боядисваните детайли трабва да 
  бъдат приблизително еднакви.
- По време на работа с 2К продукти използвайте изправни средства за индивифуална защита. Защитете очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Бояджийските пистолети и инструменти трябва да се измият веднага след приключване на работа

Внимание: 
От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният лист за 
безопасност на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева светлина.

Забележка: 
1. След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно! 2. Пазете втвърдителя от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Акрилен Лак СТ 838 2:1 – 12 месеца от датата на производство. 
Втвърдител за Алкрилен Лак СТ 838 – 9 месеца от датата на производство. 
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Време за работа 
със сместта 

5 h / 20oC

Параметри на
пръскане

2 x 1
RP 1,3 ÷ 1,4 mm

2,0 ÷ 2,5 bar;
HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm

0,7 bar;

Време за 
изпаряване между 
слоевете: 5мин.
След последният 

слой: 10мин

Макс 60oCВреме за 
втвърдяване  
30 min./ 60oC

Работен 
вискозитет  

20oC
15 ÷ 16 s 

Смесване
2 ÷ 1

+ 0 ÷ 3 %

КОМПОНЕНТИ

CT 538 Акрилен Лак 2:1 – Безцветен покривен лак. 
Втвърдител STANDARD 1:2 за Акрилен Лак CT 538.
Втвърдител SLOW 1:2 за Акрилен Лак CT 538. за работа при температура по-висока от 25°C. 
Втвърдител FAST 1:2 за Акрилен Лак CT 538. за работа при температура по-ниска от 18°C. Разредител за акрилни продукти.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Висококачествен двукомпонентен безцветен акрилен лак с висока степен на гланц и висока устойчивост на надраскване. 
  Предназначен както за бързо частично, така и за пълно боядисване на автомобила.
- Много добра разливност
- Висок гланц.
- Твърдо, трайно покритие.
- Висока устойчивост на надраскване.
- Универсално приложение.

Цвят - Безцветен.    Степен на гланц –висок гланц.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ  ЛОС за сместта = 535

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/5) определя
стойности на ЛОС 840 [г/л].

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Акрилният лак може да се нанася върху:
- Базови бои,
- Стари лакобояджийски покрития в добро състояние преварително матирани и обезмаслени.

РАЗХОД

1 литър смес позволява да се покрият 8.0 м2 при дебелина на сухият слой 50μm.

ПРЕЛИВАНЕ 

Убедете се,че целият участък боядисан с базова боя е покрит с лак. Преливайте само подготвеният участък. Използвайте РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ТОНИРАНЕ 
Inter Troton Thinner Fade Out за премахване разликата около ремонтираният участък и за изравняване оптическата разлика на гланца на границата на 
старото и ново покритие.

ПОЛИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ  

Обикновенно полирането е излишно, тъй като CT538 2:1 придава на повърхността идеален вид веднага след използването му. Въпреки това, ако се 
появят замърсявания, препоръчваме премахването им като се използва водна шкурка с размер Р1500 – Р2000 и след това повърхността да се полира. 
Препоръчваме полирането да се извърши от 1 до 24 часа след изсъхване на филма.

2К MS АКРИЛЕН ЛАК  2:1 

CT 538 

7360
7219
7223
7361
7220
7224
7418
7221
7225

0,5 L
1 L
5 L

0,25 L
0,5 L
2,5 L
0,25 L
0,5 L
2,5 L

6
6
4
6
6
4
6
6
4

Втвърдител

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

Втвърдител
бърз
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ОБЩИ БЕЛЕЖКИ   

- Не превишавайте препоръчителното количество втвърдител!
- Най-добри резултати на покритието се постигат при стайна температура. Темературите на въздуха и на боядисваните детайли трабва 
  да бъдат приблизително еднакви.
- По време на работа с 2К продукти използвайте изправни средства за индивифуална защита. Защитете очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Бояджийските пистолети и инструменти трябва да се измият веднага след приключване на работа

Внимание: 
От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният лист за 
безопасност на този продукт. 

СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева 
светлина.

Забележка: 
1. След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно! 2. Пазете втвърдителя от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Акрилен лак СТ 538 2:1 – 12 месеца от датата на производство
Втвърдител за Акрилен лак СТ 538 – 9 месеца от датата на производство. 
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АНТИКОРОЗИОННИ ПОКРИТИЯ 

АНТИКОР (ШЕГРЕН)
UBS

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Продукт преедназначен за защита шасито на автомобила от вредното въздействие на бензин, масла, вода и сол. 
Образува здрав, еластичен слой, който предпазва от удари на камъни. Има звукопоглъщащи и шумоизолиращи свойства.
Продукт на основата на синтетични смоли. Не съдържа асфалт и битумен. Може да се боядисва с акрилни лакове.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

Цвят:   черен, сив, бял
Степен на гланц мат
Обем:  1,0 L
Разход за 1 литър:  ок. 3,5m² при дебелина на сухият слой 100μm

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ     ЛОС за сместта = 560
[г/л]
Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/5) определя
стойности на ЛОС 840 [г/л]. 

ОСНОВА И ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Продуктът има добра адхезия към различни видове повърхности. Може да се нанася върху:

- Полиестерни ламинати
- Полиестерен кит
- Двукомпонентни акрилни грундове
- Стоманени повърхности
- Алуминиеви повърхности
- Повърхности от неръждаваема стомана
- Повърхности от поцинкована ламарина
- Пластмаси
- Реактивен грунд

Полиестерният кит трябва предварително да се обезмасли и да се шлайфа „на сухо“ (P120).
Полиестерните ламинати трябва предварително да се обезмаслят, да се шалйфат (P80 – P120) и отново да се обезмаслят. Грундовте трябва 
предварително да се обезмаслят, шлайфат (P220 – P280) и отново да се обезмаслят.
Стоманените повърхности трябва предварително да се обезмаслят, шлайфат (P80 - P120) и отново да се обезмаслят. Повърхности от неръждаваема 
стомана трябва предварително да се обезмаслят.
Алуминиеви и поцинковани повърхности трябва предварително да се обезмаслят, шлайват с абразивни влакна и отново да се обезмаслят.
Стари слоеве лак трябва предварително да се обезмаслят, шлайфат (P220 – P280) и отново да се обезмаслят.
Пластмасовите повърхности трябва предварително да се обезмаслят, да се шлайфат с абразивно влакно и отново да се обезмаслят.

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът трябва да се съхранява в плътно затворен съд, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева светлина.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Продукт UBS - 2 години от датата на производство в оригинална опаковка.

2 - 3
слоя

Време за 
изпаряване

между слоевете
5 мин.

РазбъркайтеОбезмасляване Съхнене
40 - 60 min./20oC

Пази от
слънце

Пази от
замръзване

300001986
300001985
300001987

1200 g
1200 g
1200 g

12
12
12

Цвят

черный
белый
серый

Артикулен код Обем Бройки в кашон

Техническа
информация
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ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА 
СТАНДАРТ

1 kg + 40 g 6

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

2206

Може да се
нанася в

няколко слоя
 20 мин.

 при 20oC

Съхнене 
35 ÷ 45 при 20oC

Шлайфане
ръчно „сухо“ 
(по сухому):
P80 ÷ P120

Смесване
100 ÷ 4 

5 L + 200 g 42203

6

Артикулен номер Oбъем Бройки в кашон

2198

41889

ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА СТАНДАРТ ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА БЪРЗА

Время вязки 15 мин.
 при 20oC

Съхнене 
30 ÷ 35 w 20oC

Шлайфане
ръчно „сухо“
P80 ÷ P120

Смесване
100 ÷ 4 

ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА
БЪРЗА
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КОМПОНЕНТИ

Полиестерна смола. Втвърдител за полиестерна смола.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Продуктът е предназначен за запълване на значителни по големина дупки в поразени от корозия (например) места, ремонт на пластмасови детайло от 
купето на автомобила, а също така за ремонт на яхти, лодки и каравани.

- Има много добра адхезия към метали
- Минимално свиване.
- Висока твърдост и еластичност.
- Лесно шлайфане

Цвят – светложълт, прозрачен. Степен на гланц – гланцов.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ    ЛОС за сместта = 395 [g/l]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/3) определя
стойности на ЛОС 540 [г/л]. 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Има добра адхезия към различни продукти Полиестерна смола може да се нанася на различни повърхности:
- Стомана и алуминий предварително матирани и обезмаслени.
- Поцинкована ламарина редварително матирана и обезмаслена.
- Технически стъкло-полиестерни ламинати(GFK/GRP) , полиестерен кит, акрилни и епоксидни грундпве
- Стари лковобояджийски покрития в добро състояние.

Препоръчва се шлайфане със шкурка: P80÷P120.

Внимание: Продуктът да не се нанася върху реактивни грундове,еднокомпонентни акрилни и нитроцелулозни продукти.

НАЧИНА НА РАБОТА

- пригответе парче стъкломат по-голямо от ремонтираното място с около 2см.
- На вече почистеното място нанесете смолата смесена с втъврдител.
- Сложете стъкломата, притеснете и попийте смолата с помоща на четка. Може да сложите няколко слоя стъкломат.
- Изчакайте около 30 мин., след което повърхността може да се обработва механично или да се изравни с помоща на полиестрен кит
- Минимална температура за нанасяне +10oC

Внимание: Не връщайте останалата, смесената с втвърдител смола, обратно в кутията.

втвърдител

втвърдител

1 kg + 40 g

5 L + 200 g

втвърдител

втвърдител

Техническа
информация

Техническа
информация



ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

Върху нея може да се нанася:
- Двукомпонентни епоксидни грундове.
- Двукомпонентни акрилни грундове.
- Двукомпонентен полиестерен кит.
- Двукомпонентен полиестерен течен кит.
- Двукомпонентен епоксиден кит.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 

- Не превишавайте препоръчителното количество втвърдител!
- По време на работа с 2К продукти използвайте изправни средства за индивифуална защита. Защитете очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Бояджийските пистолети и инструменти трябва да се измият веднага след приключване на работа

Внимание: От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният 
лист за безопасност на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева светлина.

Забележка:
1. След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно!
2. Пазете втвърдителя от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Полиестерна смола – 12 месеца от датата на производство.
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РЕМОНТЕН 
КОМПЛЕКТ

РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ 

полиестерна смола + втвърдител + стъкломат 0,25м2

2325

2324

250 g

250 g 

16

16

стандартен

бърз

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

полиестерна смола + втвърдител + стъкломат
+ чаша + четка + ръкавици

2328

2327

1 kg

250 g 

голям

малък

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

5

20

Може да се
нанася в

няколко слоя

Съхнене 
35 ÷ 45 w 20oC

Шлайфане
ръчно „сухо“
P80 ÷ P120

Смесване 
100 ÷ 4 

Може да се
нанася в

няколко слоя

Съхнене
30 ÷ 35 w 20oC

Шлайфане
ръчно „сухо“
P80 ÷ P120

Смесване
100 ÷ 4 

РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ БЪРЗ

- 43 -

КОМПОНЕНТИ

Полиестерна смола. Втвърдител за полиестерна смола. Стъкломат.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Продуктът е предназначен за запълване на значителни по големина дупки в поразени от корозия (например) места, ремонт на пластмасови 
детайло от купето на автомобила, а също така за ремонт на яхти, лодки и каравани.

- Има много добра адхезия към метали
- Минимално свиване.
- Висока твърдост и еластичност.
- Лесно шлайфане

Цвят – светложълт, прозрачен. Степен на гланц – гланцов.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ    ЛОС за сместта = 395[g/l]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/3) определя
стойности на ЛОС 540 [г/л].

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 

Има добра адхезия към различни повърхности. Продуктът можеда се нанася върху различни повърхности:

- Стомана и алуминий предварително матирани и обезмаслени.
- Поцинкована ламарина редварително матирана и обезмаслена.
- Технически стъкло-полиестерни ламинати(GFK/GRP) , полиестерен кит, акрилни и епоксидни грундпве
- Стари лковобояджийски покрития в добро състояние.

Препоръчва се шлайфане със шкурка: P80÷P120.

НАЧИН НА РАБОТА

- пригответе парче стъкломат по-голямо от ремонтираното място с около 2см.
- На вече почистеното място нанесете смолата смесена с втъврдител.
- Сложете стъкломата, притеснете и попийте смолата с помоща на четка. Може да сложите няколко слоя стъкломат.
- Изчакайте около 30 мин., след което повърхността може да се обработва механично или да се изравни с помоща на полиестрен кит
- Минимална температура за нанасяне +10oC

Внимание: Не връщайте останалата, смесената с втвърдител смола, обратно в кутията.

Техническа
информация

Техническа
информация



ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 

Върху нея може да се нанася:
- Двукомпонентни епоксидни грундове.
- Двукомпонентни акрилни грундове.
- Двукомпонентен полиестерен кит.
- Двукомпонентен полиестерен течен кит.
- Двукомпонентен епоксиден кит.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 

- Не превишавайте препоръчителното количество втвърдител!
- По време на работа с 2К продукти използвайте изправни средства за индивифуална защита. Защитете очите и дихателните пътища.
- Помещението трябва да е добре вентилирано.
- Бояджийските пистолети и инструменти трябва да се измият веднага след приключване на работа

Внимание:
От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният 
лист за безопасност на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева светлина.

Забележка:  
1. След работа, контейнерът с продукта трябва да бъде затворен незабавно! 2. Пазете втвърдителя от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Ремонтен комплект – 12 месеца от датата на производство.

СТЪКЛОМАТ

1306
1309

0,5 m2

0,5 m2 
10
10

300g / 0,5m2

150g / 0,5m2

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

4456
4457
4458

0,5 m2

0,5 m2

0,5 m2 

150g / 0,5m2

200g / 0,5m2

400g / 0,5m2

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

10
10
10

СТЪКЛЕНА ВАТА
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РАЗРЕДИТЕЛИ ЗА АКРИЛНИ 
ПРОДУКТИ

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

300002236

300002237

1 L

5 L

6

4

РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ЕПОКСИДНИ 
ПРОДУКТИ

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

2282 1 L 6

РАЗРЕДИТЕЛ ЗА БАЗОВИ 
БОИ

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

2279

2273

1 L

5 L

6

4
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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Разредител, позволяващ леки корекции на двукомпонентният прозрачен акрилен лак. Елеминира праха по ремонтираната повърхност 
и свежда до минимум видимите различия меду стария и новия слой акрилен лак.
Гарантира бързо и лесно засенчване, дори когато се използва с HS и VHS лакове.

- Ззглажда повърхността,
- Запазва гланцово покритие дори и при високи температури (до 60oC),
- Лесен за работа.

Цвят - Безцветен.

НАЧИН НА РАБОТА

Препоръчва се за работа с безцветни акрилни лакове МАСТЕР и ИНТЕРТРОТОН.
Нанесете 1-3 тънки слоя от разредителя там където се срещат старият и новият лак.
Нанесете веднага след последната ръка лак

Внимание:
Настоящият технически лист дава насоки за ползване на лакови продукти на фирма TROTON.
Спрецифичната информация за тях можете да намерите в прилежащите технически листове.

Вискозитет:
Готов за употреба, около. 10s., DIN 4 20oC.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 

Внимание: От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният 
лист за безопасност на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ 

Компонентите на продукта трябва да се съхраняват в плътно затворени съдове, на хладно и сухо място, далеч от топлина и слънчева светлина.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Разредител за тониране - 12 месеца от датата на производство.

РАЗБАВИТЕЛЬ
ЗА ТОНИРАНЕ

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

2338 1 L 6
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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Смес от органични разтворители, позволяваща бързо и ефективно почистване на повърхност, замърсени с различни примеси като: силикон, восък, 
мазнини и т.н.. Може да се използва върху метални и пластмасови повърхности.

Цвят – безцветен

НАЧИН НА РАБОТА

Продукт предназначен за почистване и обезмасляване на различни повърхности:
- Полиестерен кит
- Акрилен грунд
- Стоманени повърхности
- Поцинкована ламарина
- Неръждаема стомана
- Пластмаси
- Алуминиеви повърхности

Повърхноста трябва да се почисти миниму два пъти. Всеки път използвайте чиста кърпа

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ    ЛОС за сместта = 738 [g/l]

Продуктът отговаря на изискванията на Директива на ЕС (2004/42/ЕС), която за тази категория продукти (кат. B/2) определя
стойности на ЛОС 850 [г/л].

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Внимание: 
От съображение за безопасност, винаги трябва да се работи в съответствие с данните, съдържащи се в Информационният лист 
за безопасност на този продукт.

СЪХРАНЕНИЕ

В плътно затворени съдове далеч от източници на запалване, топина и слънчеви лъчи.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Силиконова смивка Антисиликон - 12 месеца от датата на производство.

АНТИСИЛИКОН

Артикулен номер Oбем Бройки в кашон

300002243

300002244

1 L

5 L

6

4
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TROTON Sp. z o.o.
Poland, 78-120 Gościno, Ząbrowo 14A

tel./fax +48 94 351 23 94, +48 94 351 26 22,
troton@troton.com.pl

www.troton.com.pl
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