
Techninė informacija (04/20)

MOBIHEL GLASSFIBRE GLAISTAS SU STIKLO AUDINIU

• Glaistas skirtas užpildyti gilias ertmes ir oksidacijos pažeistas vietas, kuriuose susidarė 
skylės (iki 1cm2) tinka visų tipų metalams.

• Greitai džiūstantis
• Lengvai šveičiasi
• Po šveitimo rekomenduojama naudoti MOBIHEL UNIVERSALŲ GLAISTĄ ,kad būtų galima 

išlyginti likusius išsikišusius pluoštus ir gauti lygų paviršių.
• Šis glaistas nepalieka duobučių
• Taupomas laikas
• Glaistas elastingas
• Spalva: žalia
• LOJ atitinka reikalavimus
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Maišymo santykis: 100 g MOBIHEL GLASSFIBRE PUTTY GLAISTO
    2 g BP KIETIKLIO

Mišinio sukietėjimo 
laikas pire 20°:

3 - 6 min/20°C

Gerai išmaišykite

Paskleiskite

Džiūvimo laikas prie 
20°C:

20 – 30 min
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Džiūvimo laikas
(IR bangose):

5 min.
Atstumas iki objekto: 70 - 80 cm 

Sausas šveitimas: Grubus šveitimas: P80 → P120

Sekantis žingsnis: MOBIHEL SOFT PUTTY GLAISTAS arba 
MOBIHEL SOFT UNIVERSAL PUTTY GLAISTAS

Užpildas naudojamas po
glaisto:

Visi MOBIHEL 2K gruntai 

Galiojimo laikas: 18 mėn

2004/42/II B(b) (250) 170
EU leistinas  LOJ , šio tipo produktui (kategorija II B (b)), kuris paruoštas naudojimui yra 250 g/l. , LOJ paruoštas naudojimui 
170 g/l

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI – žiūrėkite saugos duomenų lape.

Duomenys gali skirtis įvairiomis sąlygomis.,
Bet kuri šios informacijos dalis gali būti keičiama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.
Informacija buvo gauta iš ilgametės plėtros ir techninių tarnybų bendradarbiavimo patirties ir yra „HELIOS Refinish“ nuosavybė.
Mes garantuojame, kad darbas, atliktas pagal mūsų instrukcijas, bus kokybiškas bet, tačiau neprisiimame jokios atsakomybės, jei buvo 
naudojami kiti produktai ar kiti veiksniai turėjo įtakos galutinei išvaizdai.
Naujausia TDS versija pakeičia visas ankstesnes versijas. Naujausią versiją galite įsigyti iš platintojo jūsų šalyje.
Šio produkto vartotojas turėtų naudoti gaminį vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais dėl saugos darbe ir atliekų tvarkymo.

HELIOS TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domlaže, Slovenia
A member of the KANSAI PAINT Group
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