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OPIS 

 

2-składnikowa szpachla wypełniająca/wykończeniowa z utwardzaczem peroksydowym. 
Skład na bazie zmodyfikowanego polimeru poliestrowego. 
 
 

PRODUKTY 

 

759R Uniwersalna Szpachla Poliestrowa 

759Rc Uniwersalna Szpachla Poliestrowa 

762R Polyester Putty Activator 
764R Polyester Putty Activator 
767R Dozownik  
  
 

WŁAŚCIWOŚCI 

 

- Bardzo dobra przyczepność do gołej stali i innych podłoży (jak niżej).  
- Łatwe, szybkie wypełnienie. 
- Jednolita, równomierna struktura. 
- Gładkie szlifowanie. 
- Doskonała elastyczność. 
- Nie zawiera azbestu. 
- Zgodny z LZO, dostosowany do dyrektywy 2004/42/UE. 
  
 

PODŁOŻA 

 

- Specjalnie zalecana na gola blache, stal ocynkowana i poliester wzmocniony wlóknem szklanym. 
- Oryginalne lakiery*. 
- Podwarstwy*. 
  
 * Nie zalecana do stosowania na 1-składnikowe podkłady, podkłady zmywające, podwarstwy 

termoplastyczne a także lub termoplastyczne warstwy wierzchnie. 
 

 



TECHNICAL DATA SHEET 

 

759R 01.11.2014 

UNIWERSALNA SZPACHLA POLIESTROWA 
 

 

2/3 l  PL 759R-1 

 Te Dane Techniczne zastępują wszystkie poprzednie wydania.. 

 

 

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU 

 

 

Proporcje mieszania  15-25°C 25-35°C 

Dodanie utwardzacza 1-2 % 1 % 

 LZO  150 g/l  

 

Żywotność w 20°C 5-8 min. 

 

Nakładanie Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, starając się unikać 
tworzenia się bąbli. 

 

Suszenie 15-20 min. suszenia na powietrzu. 

Dane te odnoszą się tylko do materiałów opisanych powyżej i nie mogą być stosowane w przypadku kombinacji z innymi 
materiałami lub w innych procesach. Nie mogą być traktowane jako gwarancja czy specyfikacja jakości I nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności, jeśli chodzi o ich stosowanie. 

 
 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

 

1. Wyczyścić powierzchnię wodą z mydłem. Wypłukać i wysuszyć. 
2. Odtłuścić właściwym zmywaczem wstępnym. Wytrzeć do sucha czystą szmatką. 
3. Wyszlifować powierzchnię mechanicznie P80. 
4. Wyszlifować do krawędzi P150 lub P180. 
5. Usunąć wszelkie pozostałości po szlifowaniu, przedmuchać sprężonym, wolnym od oleju powietrzem. 
6. Odtłuścić właściwym zmywaczem końcowym/odtłuszczaczem. Wytrzeć do sucha czystą szmatką. 
  

 

MYCIE OPRZYRZĄDOWANIA 

 

Stosować właściwy zmywacz rozcieńczalnikowy do pistoletów. 
 

 

POWTÓRNE NAKŁADANIE 

 

W każdej chwili po czasie „suche do szlifowania”. 
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UWAGI 

 

- Nie stosować 759R na nie wyszlifowane powierzchnie. 
- Stosować zalecaną ilość utwardzacza, aby uniknąć ściekania i plam. 
- Nie nakładać bezpośrednio warstwy wierzchniej na 759R, aby uniknąć absorpcji. 
- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem. 
 

 
 

DANE O PRODUKCIE 

 

Dyrektywa 2004/42/UE: 2004/42/IIB(c)(250)150: Wartość graniczna określona przez Unię Europejską dla 
tego produktu (produkt kategorii: IIB(c)) w formie gotowej do użycia to 
maksymalnie 250 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w formie gotowej do 
użycia to maksymalnie 150 g/l. 

  

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 

Ten produkt jest sklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem (EC) 1272/2008 (CLP) Zapoznać się z Kartami 
Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Zaleca się, aby podczas aplikacji używać odpowiedniego 
sprzętu ochrony osobistej. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietkach puszek. 
 

 

 

 
Wszystkie inne produkty wymienione jako elementy systemu lakierniczego są produktami Cromax®. 
Wlaściwości systemu ulegną zmianie, kiedy material zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek 
innymi materialami lub dodatkami nie występującymi w ofercie Cromax®, chyba że zostanie to wyraźnie 
zaznaczone. 
 
Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o 
naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy 
odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod 
względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy 
przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz 
praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować 
się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach 
produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie 
bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości. 

 


