
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tehnične informacije 

Spectral Soft Light  
Multifunkcijski kit 

Dvo-komponentni multifunkcijski kit 
 

 

 

 

 

SORODNI PRODUKTI 
Betox 50PC Trdilec 

Betox 50E Trdilec 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

LASTNOSTI 

 Univerzalni poliesterski kit 

 Združuje lastnosti polnilnega in zaključnega kita 

 Uporaba najsodobnejših polnil 

 Barva se spreminja ko poteka polimerizacija 

 Zelo lahka aplikacija 

 Odlično brušenje 

 Gladka površina  
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PODLAGE 

Stare barve Razmastiti, suho brušenje P220 ÷ P280, razmastiti ponovno. 

Poliester Razmastiti, suho brušenje P80 ÷ P120, razmastiti ponovno. 

Jeklo Razmastiti, suho brušenje P80 ÷ P120, razmastiti ponovno. 

Galvanizirano jeklo Razmastite, zmatirajte z matirno krpo in nanesite EXTRA 715 obdelajte površino, 
obrišite in razmastite (obdelava, glejte tehnični list EXTRA 715) 

Aluminij Razmastiti, zmatirati z matirno krpo, razmastiti ponovno. 

Dvo-konponentni akrilni kiti za 
brizganje 

Razmastiti, zmatirati z matirno krpo, razmastiti ponovno. 

UNDER 385 Od 90 minut do 12 h pri 20C: brez brušenja 

Po več kot 12 h: razmastiti, suho brušenje P220 ÷ P280, razmastiti ponovno. 

Opozorilo: Polnila ne spete nanašati direknto na reaktivne tesnilne mase (wash primerje) ali enokomponentne izdelke iz akrila in 

nitroceluloze. Kit razvije optimalen oprijem na pocinkano jeklo po približno 1h od uporabe pri 20C. 

RAZMERJE MEŠANJA 

 
 
 
 
Spectral Soft Light 

TRDILEC 

Težno razmerje 

100 ml 

2 ml 

VSEBNOST HLAPLJIVIH ORGANSKIH DELCEV 

VOC II/B/b limit *  

Dejanska VOC vsebnost 
250 g/l 

90 g/l 

* Za nanos mešanice skladen z Direktivo UE 2004/42/CE 

POGOJI UPORABE 

Priporočeno je nanesti kit pri temperaturi nad +10 C. 

APLIKACIJA 

  

Očistiti in obrusiti površino.. 

 

  

Razmastiti z Spectral EXTRA 785. 

 Sestavine dobro premešajte, dokler ned dobite enotne barve 

Upoštevajte potrebno količino trdilca. Barva kita se postopoma spreminja iz modre 
preko sive do bele.  

Za dosego ustreznega razmerja je priporočljivo uporabiti aplikator za kit . 

 
 

Nanesite kit. Največja debelina sloja: 5mm 
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3 ÷ 6 min/20 oC    

3-6 min po mešanju komponent neenakomerna barva kita pomeni, da kit ni bil dobro 
premešan. 

ČAS SUŠENJA 

 

 

 

20 oC 60 oC 

20 ÷ 30 min 10 min 

OPOZORILO: Časi sušenja veljajo za temperature posameznih elementov. 

SUŠENJE Z INFRARDEČO LUČJO 

 

 

Razdalja 
 
 
Čas je odvisen od tipa in moči luči. 

Poglej priporočila od opreme 
proizvajalca. 

Približno 5 min. 

BRUŠENJE 

 

 

Grobo P80 ÷ P120 

Fino P120 ÷ P240 

BARVA 

Moder v pločevniki. Bel ko se strdi. 

ČIŠČENJE OPREME 

Nitro redčilo, Thin 880 ,aceton 

SKLADIŠČENJE 

Skladišči se na suhem in hladnem mestu, stran od virov toplote in ognja. 

Izogibajte se neposredni izpostavljenosti sončni svetlobi. 

ROK UPORABE  

Spectral Soft Light 12 mesecev /20 °C 

TRDILEC 18 mesecev /20 °C 

VARNOST 

Poglejte varnostni list 

DRUGE INFORMACIJE 

Registrska številka: 000024104. 
Učinkovitost naših sistemov izhaja iz laboratorijskih raziskav in dolgoletnih izkušenj. Tu navedeni podatki ustrezajo trenutnemu 
znanju o naših izdelkih in njihovem potencialu uporabe. Zagotavljamo visoko kakovost, pod pogojem, da uporabnik sledi 
navodilom in je delo izvedeno v skladu z dobro izdelavo. Izvesti je treba preskusno uporabo izdelka zaradi njegove potencialno 
drugačne reakcije z različnimi materiali. Za napake ne odgovarjamo, če so na končni rezultat vplivali dejavniki, ki niso pod našim 
nadzorom. 

 

 


