
АКЕМI                                                                                                                                  

                            Full und Ziehspachtel No4  /  Пълнещ кит No4 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

Свойства: 
Акеми Full und Ziehspachtel No4 e 2- 

компонентен кит на базата на ненаситени 

полиестерни смоли, разтворени в стирол. 

Продуктът има следните свойства: 

- много добри свойства на изтегляне, 

дължащи се на кремообразната 

консистенция; 

- голяма пълнеща и не хлътваща способност; 

с една операция може да се постигне до 5 

mm дебелина на слоя за голяма повърхност 

и до 10 mm за малки участъци; 

- бързо втвърдяване 10 – 15 мин.; 

- леко шлайфане и висока абразиво устойчивост; 

- много добра адхезия към метал (желязо, стомана, алуминий), дърво, бетон и 

различни пластмаси (напр. твърдо PVC , полиестер) и при високи температури  (до 

около 100°С); 

- устойчивост на вода, петрол, минерални масла, разредени киселини и основи. 

 

Приложение:  
Акеми Full und Ziehspachtel No4  се използва  главно в автосервизите за ремонт на 

автомобили или в индустрията за подравняване на повърхности. Допълнително 

продуктът може да се използва при изработката на модели и други хобита, както и за 

свързване на части, изработени от споменатите по-горе материали, които не са 

подложени на голямо обтягане. 

 

Инструкция за приложение: 
1. Повърхността трябва да бъде изчистена от ръжда, суха, без прах  и малко грапава. 

Всички невтвърдени и термопластични акрилни слоеве трябва да бъдат 

премахнати. 

2. Добавят се от 1 до 4 г червен втвърдител към 100 г кит (4-5 см от втвърдителя, 

изтискан от тубата под формата на нишка е около 1 г). 

3. Двата компонента се разбъркват много добре до хомогенна маса, не трябва да се 

вижда червен втвърдител. Сместа трябва да се изработи от 2 до 6 мин. 

4. След 15-30 мин. втвърденият кит може да се обработва (шлайфане, пробиване, 

фрезоване). 

5. Процесът на втвърдяване може да бъде ускорен при нагряване и забавен при 

охлаждане. 

6. Китваната повърхност може да бъде обработвана с фюлери и бои в зависимост от 

предназначението на изделието. 

7. Инстументите могат да бъдат почистени с Акеми Nitro-Dilution (нитро-разредител). 



 

Специални  бележки: 
- Използвайте Акеми “Невидими ръкавици” за защита на ръцете; 

- Използвайте кита в къс интервал след шлайфане на металната повърхност, за да 

гарантирате добра адхезия; 

- Втвърдител, дозиран за повече от 4%, намалява адхезията и влошава 

повърхностното сушене; 

- Втвърдител, дозиран за по-малко от 1%, забавява втвърдяването или при ниски 

температури се получава непълно втвърдяване и повърхноста остава лепкава; 

- Преди боядисване с 2К бои, използвайте грунд или нешлайфащ се фюлер за 

избягване на мехурчета; 

- Когато продуктът трябва да се нанесе на дебел слой, препоръчваме да се използва 

по- малко втвърдител или да се нанесат няколко по- тънки слоя; 

- Вече втвърден, китът не може да бъде премахнат с разтворители. Премахва се 

механически или при висока температура (>200°С). 

- Ако се работи правилно, втвърденият кит като цяло не е вреден за здравето. 

 

Технически данни: 
Мерки за безопасност: виж MSDS – листа за безопасност 

Технически данни: 

- цвят: бежов 

- плътност: 1.89 g/cm³ 
- време за работа / мин.: 

а/ при 20°С 

1% втвърдител: 5-6 

2% втвърдител: 3-4 

3% втвърдител: 2.5-3 

4% втвърдител: 2–2.5 

 

б/ при 2 % втвърдител: 

при 10°С: 8-10 

при 20°С: 3-4 

при 30°С: 1-2 

- срок на годност: приблизително 1 година, при съхранение на сухо и прохладно 

място, без да замръзва, в оригинална опаковка. 

 

Забележка: Горната спецификация е направена в съответствие със съвременните 

стандарти в развитието и приложението на технологиите на нашата фирма. Методите и 

средствата за приложение не подлежат на контрол от наша страна, следователно 

производителят не може да отговаря за данни, получени при други условия. 

 


