
EUMARIA EPOXY LIGHT FILLER 

Ο EUMARIA EPOXY LIGHT FILLER είναι ένας ελαφρύς γεμιστικός εποξειδικός 
στόκος δύο συστατικών, γενικής χρήσεως, χωρίς διαλύτες. Κατάλληλος για 
περιοχές κάτω και πάνω από την ίσαλο γραμμή. Έχει εξαιρετικές αντοχές στο 
νερό και τα χημικά. Ιδανικός για γέμισμα μεγάλων επιφανειών όλων των ειδών 
(μέταλλο, ξύλο, πολυεστέρας κ.ά.).

24 ώρες στους 25ºCΓια πάχος στρώσης 6mm  
η απόδοση είναι 0.17 m²/L

Δεν συνίσταται αραίωση1:1 Κ.O.

Σπάτουλα, πήχη, μαχαίρι, μυστρί. Το πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6mm ανα στρώση, ώστε να αποφευχθεί 
εγκλωβισμός αέρα. Ξεκινήστε με λεπτές στρώσεις  και αφήστε να στεγνώσουν καλά. Για το γέμισμα μεγάλων επιφανειών 
απαιτούνται πολλαπλές στρώσεις. Μετά το στέγνωμα η επιφάνεια τρίβεται με γυαλόχαρτο από Νο40 μέχρι Νο150.

96 ± 1 %0,72 ± 0,05 kg/L

Αμέσως μετά την χρήση καθαρίστε τα 
εργαλεία με διαλυτικό Τ-350.

Συμβουλευτείτε τον αναλυτικό 
τεχνικό οδηγό Eumaria

*Παρατηρήσεις: Σε περιορισμένους χώρους, φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής  
                            και του στεγνώματος.

Ροζ

Ειδικό Βάρος: Στερεά κατά όγκο (%): Αποχρώσεις:

Στέγνωμα: Καθαρισμός εργαλείων:

Επαναβαφή:Αραίωση:Αναλογία ανάμιξης:

Τρόπος εφαρμογής:

Απόδοση:

Φυσικές ιδιότητες

Οδηγίες χρήσης

Συσκευασίες

1L, 6L,
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Αποθήκευση  

Υγιεινή και Ασφάλεια 

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε καλά αεριζόμενο, σκιερό, δροσερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία  
σε θερμοκρασίες μεταξύ 5ºC - 38ºC και/ή σχετική υγρασία μικρότερη από 80%.

Συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Προετοιμασία επιφανειών

Η επιφάνεια πρέπει να είναι ασταρωμένη με EUMARIA EPOXY PRIMER, και πλήρως καθαρή και στεγνή τη στιγμή της εφαρμογής.  
Η θερμοκρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 3ºC πάνω απο το σημείο δρόσου. Αναδεύουμε κάθε ένα συστατικό και κατόπιν 
αναμιγνύουμε προσεκτικά τα 2 συστατικά  μέχρι να επιτύχουμε ομοιόμορφο χρώμα. Μετά την πάροδο 2 ωρών το μίγμα δεν μπορεί  
να χρησιμοποιηθεί. 
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