
Plastic Filler + Hardener 

Popravilo in obnavljanje plastičnih delov

Kit za plastiko Plastic Filler je dvo-komponentno polnilo, ki ga odlikuje visoka zmožnost zapolnitve 
in odlične značilnosti izravnavanja. Ima odličen oprijem na različnih podlagah, vendar je še 
posebej namenjen za uporabo na plastiki.

Koda: 
34761  (KPF) - 980 g polnilec + 20 g trdilec 
= 1000 g skupna količina

Lastnosti 

• Enotna, kremasta zmes
• Dobro zapolni in se ne sesede
• Se hitro strdi
• Se enostavno brusi
• Odličen oprijem na plastiki in kovinah
• Odporen na gorivo, vodo, mineralna olja

in topila

Uporaba 

KENT Plastic Filler je namenjen profesionalni 
uporabi, za popravilo pločevine, prask in 
nepravilnosti na avtomobilski plastiki. 
Zagotavlja odlične rezultate pri popravilu 
plastičnih delov. Kit za plastiko je primeren 
za zapolnitev plasti debeline 5 do 10 mm 
(odvisno od velikosti površine).

• Vedno nosite zaščitne rokavice, da preprečite stik
umazanih prstov z vozilom - madeže ni
vedno možno odstraniti

• Vedno uporabite mešalno paleto, kar zmanjša
hitrost sušenja in tveganje kontaminacije s
strani drugih izdelkov

• Z čistilnimi robčki vedno odstranite
površinsko umazanijo

• Uporabite indikator neravnin KENT Spray Guide za
odkrivanje nepravilnosti pri končnem delu.

 Navodila za uporabo 
1. Temeljito očistite površino z uporabo  KENT Plastic

Prep (KPP).Pazite, da odstranite vse stare premaze.
2. Dodajte 1 do 4 g (1 - 4%) trdilca na 100 g

polnila na mešalno ploščo (4 do 5 cm paste, iztisnjene
iz tube ustreza 1 g).

3. Obe spojini zmešajte z lopatico v gibih risanja številke
osem, dokler ne dobite enotne rožnate barve. Zmes
je primerna za uporabo od 2 do 6 minut, odvisno od
temperature okolja.

4. Nanesite mešanico na površino z lopatico.
5. Posušeno polnilo lahko brustite po 15 do 30 minutah

(odvisno od temperature okolja).
6. Kit za plastiko je kompatibilen z vsemi najbolje

prodajanimi avtomobilskimi barvami na tržišču.

Prednosti 

• Lahko se nanese brez umazanije ali izgube materiala
• Zapolni velika območja v eni potezi
• Izboljša učinkovitost dela v delavnici
• Zagotovi fino, gladko končno obdelavo
• Ne odstopi z površine
• Odlična obstojnost, ko se posuši



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, Showground Road, 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 v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko 
spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno 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, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli 
napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost 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 kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z 
odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije

Koda: 34761 

Naziv: Plastic Filler 

Pločevinka - 980 g & tuba - 20 g 

Rok uporabe: 12 mesecev 

Prodajna enota: Posamezna 

VOC: 150 g/l 

Oznaka: KPF 

Tarifna številka:   3214 10 90 

Varnostni list:           Da

Polnilo

Oblika: Pasta 

Bež Barva: 

Vonj: 

Gostota: 

Značilen poliester 

1.82 g/cm3 

Temp. odpornost: -20ºC do +100ºC 

Trdilec:

Oblika:              Pasta 

Rdeča Barva: 

Vonj: Značilen peroksid
VOC oznaka: 2004/42/IIB(b)(250)150 
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