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Multi Super Flex
polyesteri silote – hyvin elastinen 

OMINAISUUDET 

CS Multi Super Flex on hyvin elastinen silote, joka on suunniteltu käytettäväksi 

muovialustoille, sisältäen polypropyleenin. 

- Helppo käyttää 

- Hyvin elastinen 

- Huokoisvapaa pinta 

- Erinomainen hionta 

- Erinomainen kiinnittyminen metallialustoille, sisältäen teräksen, galvanoidun 

teräksen ja alumiinin, kuin myös polyester pinnat. 

KÄYTTÄMINEN 

Naarmujen ja muoviosien vahinkojen korjaamiseksi. Multi Super Flex:iä voidaan 

käyttää täytteeksi tai hienona siloitteena. 

TUOTETIEDOT 

MATERIAALITIEDOT: 

Viskositeetti 20°C:ssa: tahnamainen 

Tiheys: 2,0 - 2,1 g/cm³ 

V.O.C. sisältö: 2004/42/IIB (b) (250) < 250g/l 

Väri: Tumman harmaa 

KÄSITTELY 

ALUSTA: 
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Pinnan täytyy olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Hyvä tartunta saadaan vain hyvin 

esihiotuilla pinnoilla. 

Älä käytä happopohjamaalia, epoksia tai 1K akryylituotteita. 

ANNOSTELU: 

Lisää 2-3% painosta kovettavaa tahnaa. 

Kovettavan tahnan liika-annostelua tulee välttää. Valumajäljet ja värimuunnokset 

lopputuloksessa voivat olla tämän seuraamuksia. 

KESTO: 

+20°C huone lämpötilassa, 3-5 minuuttia. 

REAKTIO LÄMPÖTILA: 

Vähintään +5°C. 

KÄYTTÖ: 

Levitä kittilastalla. 

KUIVAMISAIKA: 

Ilmakuivaus 20 - 30 minuutissa huonelämpötilassa joka noin +20°C 

HIOMISOMINAISUUDET: 

Kuivumisajan jälkeen: 

Käsihionnalla - kuivana P150 - P180 

Konehionnalla - kuivana P240 P320 

MUOKKAUS: 

Multi Super Flex:in päälle voidaan käyttää kaikkia normaaleja myynissä olevia 

2K akryyli täytteitä tai seuraavia CARSYSTEM tuotteita:  
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- Plastic Cleaner 

- Plastic Primer 

- 2K VOC Filler 540 

- 2K Filler Vario Plus 

Pienempiä korjauksia voidaan prosessoida 1K Easy Filler:illä 

VARASTOINTI: 

9 kuukautta 18 - 20° C suljetussa säiliössä. 

TURVALLISUUS 

Aiemmin mainitut tekniset tiedot, erityisesti tuotteidemme 

käyttösuositukset, perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme ja 

kokemuksiimme tuotteiden käytöstä normaaleissa olosuhteissa. 

Käytännössä materiaalit, pinnat ja paikkaolosuhteet voivat olla niin 

erilaisia että minkäänlaista takuuta tuotteen työtuloksista tai 

luotettavuudesta ei voida ymmärtää tästä informaatiosta eikä suullisesta 

neuvonannosta, ellemme ole syytettynä tahallisesta tai suuresta 

välinpitämättömyydestä. Tässä tilanteessa käyttäjä on vastuussa 

todistamaan että hän on antanut meille tiedoksi kaikki asiat, jotka 

vaaditaan kunnolisen ja lupaavan tuomion antamiseksi, kirjoitettuna, 

ajallaan ja täydellisenä. Minkä tahansa kolmannen osapuolen 

patenttioikeuksia tulee seurata. Lisäksi meidän yleiset myynti ja kuljetus 

käyttöehdot ja uusin teknisten tietojen sivu, joita tulee vaatia, ovat 

voimassa.  

Ohjeet käsittelyyn ja hävittämiseen ovat löydettävissä meidän materiaali 

turvallisuustietosivulla, kuin myös kemian teollisuuden ”Employers Liability 

Insurance Association”:nin tarkennukset. 

Tekijänoikeudet VOSSCHEMIE 


