
 

Bilt Hamber Flat-Face 

 

Plnič Bilt Hamber Flat-Face 

Stříkatelná polyesterová látka, plnič umožňující velmi vysokou efektivitu v jedné aplikaci – pro snadné 
broušení. Určeno pro aplikaci na velké plochy (při aplikaci na velkých plochách se nedostaví vady / 
zvlnění povrchu). Ačkoliv je Flat-Face navržen pro aplikaci sprejem, výborného výsledku se dočkáte 
také při aplikaci válečkem nebo štětcem. Falt-Face je dodáván jako 2 složkový. Pracujte při teplotě 
minimálně 15 °C a více.  

 

Aplikace 

Úroveň finální vrstvy laku se odvíjí od kvality základního nátěru a kvality povrchových úprav – s aplikací 
si dejte na čas! Díky dvousložkovému složení Flat-Face umožňuje jak aplikaci vysoké vrstvy laku, tak 
rychlé vytvrzení.  

 

Výhody Flat-Face 

• Plnič s aplikací sprejem 
• Rychle zlepší povrch velkých ploch 
• Snadné broušení i znečištěných ploch 
• Lze aplikovat také štětcem nebo válečkem 
• Aplikací docílíte povrchu bez jakýchkoli vad 

 

Návod na použití 

Povrch musí být suchý a bez jakékoli kontaminace, důkladně odmaštěný vhodným čistícím přípravkem, 
např. Xelenem. Při aplikaci sprejem použijte vhodnou organickou páru (min. PP3). 

Namíchejte 10 dílů objemu s 1 dílem katalyzátoru a dobře zamíchejte. Minimální doporučená pracovní 
teplota je 15 °C. Nanášení je ideální provést pistolí s horním plněním, nicméně pistole se sacím plněním 
bude stačit. Použijte 2–3 mm ventil. Aplikujte ze vzdálenosti 15-20 cm. Vrstvy lze na sebe nanášet i bez 
zaschnutí předchozí vrstvy, nicméně se doporučuje před aplikací další vrstvy počkat 5–10 min. 

Doba zpracovatelnosti je 20 minut. Při vyšších teplotách dojde k rychlejšímu vytvrzení. Je důležité, aby 
veškeré pracovní pomůcky, které použijete na aplikaci, byly před použitím zcela čisté – použijte vhodné 
rozpouštědlo, např. Xylene nebo jiný, podobný přípravek. 

Přípravek není vhodný pro použití na hliník, a to z důvodu špatné adheze. Neaplikujte ve vlhku. 

Doba vytvrzení: 

Suché na dotyk – 20 min při 20 °C / 5 min při 60 °C 

Zcela suché – 2 hod při 20 °C / 20 min při 60 °C 

Před kompletní aplikací si přípravek vyzkoušejte na méně viditelném místě vozidla. 


