
Почистване Разфасовки:

Почистете инструментите с вода веднага след работа. Винаги 

измивайте ръцете си с вода и сапун след работа с продукта.
0.350g.

Условия на 

нанасяне
Работете при температура над 15°С. Четка

за участъци, където е трудно да се ползва 

шпакла

Начин на 

работа

Нанесете с шпакла на един или два слоя върху суха, чиста, шлайфана и обезпрашена повърхност. Обработената 

повърхност е суха след 20 минути, а след 1 часа може да се шкури. 

Препоръка: При полагане на слоеве с дебелина над 2мм, препоръчително е да се нанесат няколко тънки слоя, 

като се изчаква изсъхването на всеки предходно положен слой. След изсъхването на всеки слой е 

препоръчително шлайфане със ситна шкурка и почистване от прах на работната повърхност.

Основата трябва да е суха, чиста, шлайфана и обезпрашена 

повърхност.

От основата се отстраняват механично нездрави стари покрития 

от бои или лакове. Работната повърхност трябва да е шлайфана 

и обезпрашена, да е суха и чиста.

Нанасяне Средства за нанасяне

Препоръка
Продуктът е готов за употреба. Не 

разреждайте!
Шпакла препоръчва се

Изсъхване до готовност за 

шлайфане след:
1 час

Нови повърхности Боядисвани/лакирани повърхности

Подходящи основи Неподходящи основи

дървени повърхности - нови пластмаса

дървени повърхности - със стари покрития стъкло

Подготовка на основата

Практически свойства Технически показатели
• добра запълваща способност; 

• бърза съхливост;

• здравина на изравнителен слой;

• лесно шлайфане на положения слой.

Външен вид (след разбъркване) пастообразна маса

pH 8-9

Плътност при 20°С, kg/l 1,70 ±  0,05 

Съдържание на летливи 

органични вещества (VОС) в 

готов за употреба продукт, g/L, 

max

30

Изсъхване на допир след: 20 минути
Цветове

бял, чам 

Дърво

Интериор/Екстериор

 Висококачествен акрилатен кит за дърво, предназначен за изравняване и изглаждане на 

неравности, пори и други дефекти върху дървени повърхности преди байцване, 

грундиране, боядисване или лакиране

Техническо описание 

Архитектурни

Timmer кит за дърво



„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва 

потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта 

правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. 

С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, 

както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или 

полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.‘‘

Съхранение Мерки за безопасност

В закрити, сухи и предпазени от слънчеви лъчи складови 

помещения, при температура от 5°С до 25°С. Пазете от 

замръзване!

Продукта  не се класифицира като опасен сьгласно 

правилата за класификация на  Регламент (ЕО) № 

1272/2008 (CLP). 

Съдържа 5-хлоро-2-метил- 4-изотиазолин-3-oн  и 2-мeтил- 

2Н-изотиазол-3-он  (55965-84-9); 1,2-бензизотиазол-3(2H)-

oн, 1,2-бензизотиазолин-3-oн(2634-33-5). Може да 

предизвика алергична реакция. 

При необходимост - справка с Информационния лист за 

безопасност.

Срок на годност

 12 месеца във фабрично затворена опаковка.


