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Označení výrobku:   REDOCRYL HS 685 VOC Multifüller 
                                            (plnič)        
 

Popis výrobku:                     VOC – konformní, obsahující rozpouštědla, univerzálně 
                                                    použitelný 2K plnič, vhodný při základním nátěru, broušení 
                                                    i při systému „nass in nass“. Odstíny: bílý, světle šedý 
                                                    a tmavě šedý. 
                                               
Vlastnosti:                                  Lze ho přelakovat 1K- a 2K-laky. Přímo použitelný na ocel,  
                                                    hliník, a pozinkované podklady a na mnoho umělých hmot  
                                                    (např. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC,  
                                                    GFK). Jeden plnič pro všechna použití v dílně.  
 

Vydatnost 
        

Cca./ approx.    5 – 6 m²/l 

Poměr míchání 
 

4 : 1 podle objemu 

Tvrdidlo 
 

REDOCRYL– tvrdidlo 210 krátké 

Ředidlo             REDOCRYL – ředidlo 60: Pro zbroušení 0 – 5 % 
                                                     Nass-in-nass  10-15 % 
                                                     Umělé hmoty 10-15 % 

Viskozita pro 
zpracování 

25-35 s (DIN 4 / 20°C) zbroušení 
15-20 s (DIN 4 / 20°C) nass-in-nass nebo umělé hmoty 

Aplikace Stříkací pistole s pohárkem 1,2 – 1,8 mm, 2-2,5 bar 
Tloušťka suché vrstvy Broušení: 60-180 µm 

Nass-in- nass: 40-60 µm 
Umělé hmoty: 20-30 µm 

Vytěkání 15-20 min. mezi stříkacími chody 
10-150min. před zasycháním v sušárně 

Zasychání 
 

20°C → 4-5 hod. 
60°C →30-40 min. 

Broušení 
 

P400 – P600 

Další informace Čistit silikonovým odstraňovačem 
-hliník: P220 
-ocel a pozinkovaná ocel: P120 

                      
                                           
Zvláštní pokyny 
Při použití tohoto výrobku dbejte prosím na: 

 údaje v příslušném bezpečnostním listu EU 
 zákonné předpisy pro zacházení s nebezpečnými látkami 
 předpisy oborových (profesních) organizací 

                                                                                                                                                                                         
Tyto údaje odpovídají stávajícímu stavu našich znalostí a mají informovat o našich výrobcích a možnostech jejich použi- 
tí. Nemohou zajistit určité vlastnosti výrobku a vhodnost jeho použití pro konkrétní účel. Prodejci a uživatelé musí proto 
sami zodpovědně posoudit vhodnost našich výrobků podle nároků a podmínek. 
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