
Quickfill 

Prajmerji in premazi

Visoko kakovosten, eno-komponenten prajmer/polnilec v razpršilu.

Lastnosti Prednosti 

• Eno-komponenten • Mešanje ni potrebno
• Visoko trdna vsebina • Hitro zapolni razpoke
• Izjemno kompakten • Prihrani pri porabi materiala
• Zelo fleksibilen • Dobro se veže z plastičnimi in kovinskimi deli
• Kompatibilen z večino glavnih avtomobilskih barv • Brez reklamacij
• Dober oprijem na večini površin • Brez reklamacij
• Se hitro suši - 20 minut •

Uporaba 

Quickfill je zasnovan tako, da zagotavlja hitro, 
enostavno in varno alternativo dvo-
komponentnim temeljnim polnilom pri manjših 
popravilih.
Odpravlja potrebo, da se vozilo prestavi v kabino za 
barvanje, kjer se na majhno površino nanese osnovni 
premaz. Mešanje minimalnih količin dvo- 
komponentnih barv ni potrebno, s tem pa tudi ni 
izgub materiala.
Prav tako zmanjšuje količino porabe topila v 
delavnici, ker čiščenje barve iz razpršilne pištole ni 
potrebno.  Ker se hitro suši (cca 20 minut), omogoča, 
da se končno barvanje izvede zelo hitro.

Quickfill ima zelo dober oprijem in fleksibilnost, 
zaradi česar je idealen tako za popravila na 
kovinskih površinah, kot tudi plastičnih površinah, 
kot so odbijači in ogledala.

Navodila za uporabo
1. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
2. Poskrbite, da so površine suhe in čiste. Očistite jih z

KENT Acrysol (ABS) ali Speedy 500 (ACR). 
3. Prajmer/polnilec Quickfill napršite z razdalje 20 do

30 cm. Pršite v tankih slojih, saj bo to omogočilo 
hitro sušenje med posameznim slojem in v krajšem 
času povečalo globino nanosa, pri čemer boste 
prav tako odpravili ujetje topila, ki lahko povzroči 
razpokanje premaza.

5. Pustite sušiti 20 minut pri sobni temperaturi.

6. Po potrebi pobrusite do gladkega.
7. Lahko se prebarva z večino avtomobilskih barv na

osnovi topil.

Koda:  34363  (QFL) - 500 ml razpršilo 

Prihrani čas



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, ShowgroundRoad, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, 
razen za informativne namene vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo 
brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke 
Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, IvančnaGorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v 
njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije inprimernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki 
so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakolizanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi 
malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije

34363 Koda:
Naziv: 
Rok uporabe: 
Prodajna enota: 
Oznaka: 
Tarifna številka:  
Varnostni list: 
VOC: 
Debelina nanosa:   
Čas sušenja: 
Osnova: 

Quickfill 
24 mesecev
Posamezna
QFL 
3208 20 90 
Da
630 g/l
Tanek 50, debel 100 mikronov 
cca 20 minut
Akril 
17.6% Odstotek trdnih snovi:  

Temp. nanosa (idealna): 
Temp. nanosa (skrajna): 
Temp. odpodnost suhega 
premaza: 

+15oC do +25oC 
+10oC do +30oC 
-40oC do +80oC 

Teoretična poraba (300 mikronov): 2.5m² 
Odpornost na bencin/dizel:           Odlična 
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