
Wskazówka bezpieczeństwa:
2004/42/IIB(cI)(540)180: Dopuszczalna zawartość LZO (kategoria produktu: IIB.cI) w gotowej do użycia mieszance wynosi
540g/l. Zawartość LZO w produkcie – 180 g/l.
Produkt może zawierać części mniejsze od < 0.1 μm.
Produkt do użytku profesjonalnego.
Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony
indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.
Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie
produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane
jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony
internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za
stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki
wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. 

Informacja techniczna

HYDROFILLER II
P 2431
Podkład wodorozcieńczalny

JS
O

N
 c

re
at

ed
 2

02
2-

02
-0

1T
07

:4
5:

42
+0

00
0,

 M
P

V
 4

.0

Strona 1 z 3 01/2022
Perfection

made simple

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I.du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex,
Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77

Zastosowanie: Jest to jednokomponentowy podkład wodorozcieńczalny przeznaczony do szlifowania na
sucho. Szczególnie zalecany do napraw niewielkich uszkodzeń powłoki, ponieważ warstwa
podkładu może być lekko zeszlifowana a następnie po krótkim czasie odparowania
pokrywana lakierem nawierzchniowym marki R-M.

Uwagi: Mieszać przed użyciem.

.

Udział ciał stałych 51 % +/- 2

Gęstość 1,23-1,33 g/cm³

Temperatura przechowywania 5-45 °C

Magazynowanie 18 mies.

.

Przemywanie

Odtłuszczanie PK700 lub PK900.
Szlifowanie (stal – P80, aluminium P150 – P180, stal galwanizowana i stare powłoki
lakierowe – P240).
Odtłuszczanie PK 1000.
Na czyste powierzchnie z aluminium, stal oraz stal galwanizowaną należy najpierw nałożyć
podkład EUROXY CP.
Małe przeszlifowania można pokrywać bezpośrednio podkładem HYDROFILLER II.

Czyszczenie wyposażenia: natychmiast po użyciu umyć wodą. Zebrać zabrudzoną wodę i
jeśli wymagane użyć HYDROPURE.

.
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Proporcja 100 % obj. P 2431 Podkład wodorozcieńczalny

Rozcieńczalnik 10 % obj. HB 032 HYDROMIX
RA 050 Rozcieńczalnik

Lepkość w 20°C DIN 4: 25-34 s Żywotność w 20°C 7 dni

ISO 4: 72-108 s

.

  Pistolet HVLP   Pistolet grawitacyjny typu RP

Ciśnienie aplikacji bar 2

Ciśnienie wyjściowe bar 0,7

Dysza 1,7-1,9 1,6-1,8

Liczba warstw 2

Odparowanie w 20°C min Odparować do matu między warstwami.

Wypełnienie μm 40-60

.
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Schnięcie

Schnięcie w 20 °C
2 h
min. temp. 20°C; maks.
wilgotność 50%

Schnięcie w 60 °C 30 min

Podczerwień (fale
krótkie) 3 min 50% mocy + 5 min 100% mocy

Podczerwień (fale
średnie) 15-20 min

.

Szlifowanie maszyną P400-P500


