
Karta techniczna – podkład akrylowy wypełniający S-2000 5+1 1

 Karta techniczna 
Przedsiębiorstwo „RANAL” Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 36a 42-240 Rudniki 

tel./fax: +48 34 329 45 03 www.ranal.pl 

Podkład akrylowy wypełniaj ący S-2000 5+1  

 
Opis: 
Dwuskładnikowy podkład akrylowy wykonany na bazie wysokiej jakości żywic akrylowych. 
Pierwszy składnik – podkład, jest zawiesiną odpowiednich pigmentów w żywicy akrylowej. 
Drugi składnik – utwardzacz jest roztworem żywicy izocyjanianowej w rozcieńczalniku. 
Przeznaczony jest do wypełniania nierówności powstałych po obróbce szpachli lub 
powierzchni lakierowanych. Jest łatwy w stosowaniu, zapewnia dobrą rozlewność  
i dokładne pokrywanie zagruntowanej powierzchni. Zapewnia dobrą izolację szpachlówek 
poliestrowych od nawierzchniowych lakierów akrylowych. Szybko utwardza się nawet przy 
grubej warstwie nanoszenia. Posiada dobre właściwości wypełniające i jest łatwy  
w obróbce. Dobra przyczepność podkładu pozwala na nakładanie go na różnorodne, 
odpowiednio przygotowane podłoża. 
 
Może być stosowany na nast ępujących podło żach: 
-  Blachy stalowe 
-  Stal ocynkowana 
-  Stal nierdzewna 
-  Aluminium 
-  Szpachlówki poliestrowe RANAL 
-  Stare powłoki lakiernicze (również z farbami termoplastycznymi) 
-  Laminaty poliestrowe 
-  Podkłady reaktywne (wash primer) 
-  Tworzywa sztuczne 
 
Proporcje mieszania (obj ętościowo): 

Podkład akrylowy wypełniający S-2000 5 części 
Utwardzacz 1 część 

Do rozcieńczania należy używać rozcieńczalnika do wyrobów akrylowych w ilości 5-20%. 
 
Czas przydatno ści (od momentu wymieszania z utwardzaczem): 
Około 60 min. przy temperaturze 20˚С. 
 
Czas schni ęcia: 
Do obróbki można przystąpić po 3 godzinach schnięcia w temperaturze 20˚С lub po 35 
minutach schnięcia w temperaturze 60˚С. 
 
Szlifowanie: 
«Na sucho» – Р360 – Р500 
«Na mokro» – Р600 – Р1000 
 
Lepko ść natryskowa, dysza pistoletu, ci śnienie robocze, grubo ść warstwy: 
Przy wypełnianiu: należy dodać 5-10% uniwersalnego rozcieńczalnika do wyrobów 
akrylowych lub rozcieńczalnika do podkładów i baz. DIN 4/20˚С, 45-50 s, Ø1,6-1,8mm, 3-4 
bar 
Przy gruntowaniu: należy dodać 10-20% uniwersalnego rozcieńczalnika do wyrobów 
akrylowych lub rozcieńczalnika do podkładów i baz. DIN 4/20˚С, 30-35 s, Ø1,6-1,8mm, 3-4 
bar 
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Faktyczna zawarto ść organicznych cz ęści lotnych (VOC): 
Dopuszczalne (kat. B/5) = 540 g/L 
Dla gotowej do naniesienia mieszanki - 490 g/L 
Zawartość lotnych związków organicznych (LZO) zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku 
wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, 
preparatach do odnawiania pojazdów (Dz.U. nr 216, poz. 1826) oraz z Dyrektywą UE 
2004/42/CE z 21 kwietnia 2004r. 
 
Zasady post ępowania: 
Przed użyciem składniki starannie wymieszać. Podkład nakładać na oczyszczone, 
odtłuszczone i wyrównane podłoże. Nanosić za pomocą pistoletu jedną, dwie lub trzy 
pojedyncze warstwy. Między nanoszeniami robić przerwy 5-10 minut, w celu wyschnięcia 
warstwy. Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy. Po 10 minutach od 
położenia ostatniej warstwy powłoka może być utwardzana w podwyższonej temperaturze. 
 
Teoretyczna wydajno ść: 
Komplet 1 litr pozwala uzyskać około 4,5 m2 suchej warstwy o grubości 100 µm 
 
Kolor: 
Biały, żółty, szary, czarny, czerwony. 
 
Czyszczenie sprz ętu: 
Rozpuszczalnik do wyrobów akrylowych lub nitrocelulozowych. 
 
Termin wa żności: 
Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Unikać 
naświetlania promieniami słonecznymi. Termin ważności, w fabrycznie zamkniętym 
opakowaniu, wynosi: podkładu – 24 miesięcy, utwardzacza – 6 miesięcy w temperaturze 
20˚ С. 
 
Przepisy BHP: 
Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji niebezpiecznej dla danego wyrobu. 
 
Opakowanie: 

Art. Nr Pojemność, L: Opakowanie zbiorcze, szt.: Waga kartonu, kg 
10312-3 0,8+0,16 biały 6 10,00 
10322-3 0,8+0,16 żółty 6 10,00 
10332-3 0,8+0,16 szary 6 10,00 
10342-3 0,8+0,16 czarny 6 10,00 
10352-3 0,8+0,16 czerwony 6 10,00 
10362-3 0,8+0,16 grafit 6 10,00 
10313-2 2,5+0,5 biały 4 20,10 
10323-3 2,5+0,5 żółty 4 20,10 
10333-3 2,5+0,5 szary 4 20,10 
10343-2 2,5+0,5 czarny 4 20,10 
10353-2 2,5+0,5 czerwony 4 20,10 
10363-2 2,5+0,5 grafit 4 20,10 

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie 
zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 

RANAL Sp. z o.o. 


