
 

FIR ACRYL 
Egykomponensű extra szigetelő-kitöltő szórókitt 

1515.
01/03/05   LRD/n 

 
Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A 
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a 
gyártó nem felelős. 
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Termékleírás 
Egykomponensű hagyományos szórókitt. Könnyen felvihető, kitűnő teljesítmény, kíváló csiszolhatóság 
jellemzi. Bármilyen típusú, normál, a karosszéria területén alkalmazott lakkfestékkel átvonható.  
 
Felhasználási terület 
A gyors kikeményedéséből eredően a nem kemencével szárító karosszéria műhelyekben a 
leggyakrabban használt szigetelő.  
Lehetővé teszi a poliészter alapozók és kittek teljes leszigetelését, és kíváló alapot képez a következő 
festékrétegnek. 
 
Műszaki jellemzők 
Szín     : szürke 
Kötőanyag tulajdonsága  : módosított nitroszintétikus 
Szárazanyag-maradék súlyban  : 49% ( ± 0,5) 
Fajsúly     : 1,19 kg/l ( ± 0,02) 
Viszkozitás    : 9000 ( ± 1000) mPa.s Brookfield RVT rpm 10 s 5 
Kiadósság    : 2 ÷ 3 m²/l a felvitt rétegvastagságtól függően 
Tárolási stabilitás   : 24 hónap ép csomagolásban  
Megj.: 20 °C-on mért adatok. 
 
Felhordási mód 
Felületelőkészítés  : A felület száraz, tiszta és pormentes, valamint egy kissé érdesre 

  csiszolt legyen.  
 

A termék elkészítése  : Tökéletesen homogénre kell elkeverni és 20°C-on a 70" ÷ 100" Coppa 
  ISO-DIN 4 viszkozitásig kell hígitani. Több keresztezett, és 
  egymást rövid időn belül követő rétegben kell felvinni, amíg a kívánt  
  vastagságot el nem érjük. 
 

Felhordási eljárás  : levegőporlsztásos dukkozópisztoly: 1,4 ÷ 1,8 mm átmérőjű fúvókával, 
  2,5 ÷ 3,5 bar nyomással. 
 

Hígítás    : 40 ÷ 60 %-ban az 1605. cikksz. DILUENTE NITRO, vagy más jó 
  minőségű hígítóval. 
 

Száradási idő levegőn (20°C) : pormentes  : kb. 10 perc   
60 – 70 μm vastagságnál   teljes száradás : kb. 40 perc 
 
Csiszolás   : kb. 2 óra elteltével 20°C-on 
 
Újrafesthető   : 3 ÷ 4 óra elteltével 
 
MEGJEGYZÉS: A fedő festékréteg felvitele előtt ajánlatos a szigetelő alapot gyengén megcsiszolni. 
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Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki 
ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket 
végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További 
műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges 
felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ! 
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