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QUICK FILLER
Nagyminőségű primer/filler az apró felületkárosodások  

megjavítására.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Quick Filler Grey RQF Spray 500 ml R 34363

Quick Filler Black RQFB Spray 500 ml R 34365

Quick Filler White RQFW Spray 500 ml R 34366

Termékleírás:

A QUICK FILLER (gyorsan száradó töltőalapozó) (GREY, WHITE, BLACK) (szürke, fehér, fekete) egy 
kiváló töltőtulajdonsággal rendelkező 1K izocianátmentes töltőalapozó. A termék könnyen csiszol-
ható, és minden autóiparban használt fényezőrendszerrel kompatibilis. Magas rugalmassága és jó 
tapadási tulajdonságának köszönhetően a termék kiválóan alkalmas műanyag csiszolt felületeken 
történő alkalmazásra is.

Alkalmazás:

A QUICK FILLER (GREY, WHITE, BLACK) minden foltban történő fényezést és alkatrészjavítást (műa-
nyag alkatrészeket is beleértve) végző fényezőműhelyben használható töltőalapozóként.
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más keres-
kedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08  
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1. Alaposan tisztítsa meg a felületet, és zsírtalanítsa SGA vagy SENSITIVE SURFACE CLEANER tisz-
títószer segítségével.

2. Csiszolja le P180-P240-es csiszolópapírral.

3. Ezután ismét tisztítsa meg, zsírtalanítsa és szárítsa meg.

4. Rázza fel jól a flakont, legalább 2 percig.

5. Hordja fel a töltőalapozót több egyenletes rétegben kb. 25 cm távolságból.

6. Az első réteget lazúrozva vigye fel.

7. Egy munkamenetben kerülje a több rétegben való felhordást (növeli a száradási időt).

8. A rétegek között tartson 5-10 perces száradási időt.

9. Ezután 15-20 perces légszárítás következzen.

10. Szárítsa meg a felületet infravörös szárítással vagy a fényezőkabinban 5-10 percig.

11. Végezze el a végső csiszolást P400-P600-as csiszolópapírral.

12. Használat után a flakont fejjel lefelé tartva ürítse ki a szórófejet.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Halmazállapot Folyadék
Szín (vizuális) Szürke, fehér, fekete (termékspecifikáció szerint)
Sűrűség 0,735 g/cm3

Száradási idő 15-20 perc légszárításnál  
5-10 perc infravörös szárításnál

VOC (illékony szerves vegyület) 652,3 g/l

Tárolás:

2 év +15° és +25 °C közötti hőmérsékleten.


