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Easy Filler Green
Odlehčený tmel

CHARAKTERISTIKA:
Easy Filler Green je lehký krémový multifunkční tmel na bázi 

nasycených polyesterových pryskyřic rozpuštěných ve styrenu se 

speciálními lehkými plnivy. Má velmi dobrou přilnavost k hliníku, 

galvanicky pozinkovaným plechům, kovu, dřevu, většině plastů atd. 

Velmi dobře se roztírá, velmi snadno se brousí (vysoký objem při 

strhnutí materiálu až do 20%) a je téměř bez pórů. Je odolný vůči 

vodě, benzínu, minerálním olejům, zředěným kyselinám a louhům.

APLIKACE:
Easy Filler Green slouží k profesionální opravě prohlubní, škrábanců a trhlin v karosářských dílech. Má své 

typické využití při opravě karoserií osobních i nákladních automobilů, kolejových vozidel a použití v mnoha  

oblastech průmyslu.

NÁVOD NA POUŽITÍ :

1. Podklad musí být odmaštěn, suchý, bez prachu a čistý. Stará barva musí být odstraněna.

2. Přidejte 2 - 5 g tužidla (červené pasty) na 100 g tmelu (1 g odpovídá cca 4 - 5 cm dlouhé housence tužidla).

3. Smíchejte obě složky dokud se nedosáhne homogenního odstínu. Doba zpracování je cca 2 - 6 minut.

4. Po 8 - 30 minutách může být tmel zpracován (broušení, vrtání, frézování).

5. Teplo reakci vytvrzování zrychluje, chladno zpomaluje.

6. Na opracovaný tmel můžou být naneseny všechny komerčně dostupné základy a barvy.

7. Nástroje lze čistit pomocí afin ™ Acryclean / AKEMI® Nitro Diluent.

SPECIFIKACE:
Barva: světle zelená Hustota: 1,51 g/cm3 VOC:

251,3 g/ l (přepočteno) Doba zpracování v 

minutách: a) při 20°C: 1% tužidla (5-6), 2% tužidla 

(3-4), 3% tužidla (2,5-3), 4% tužidla (2-2,5) b) s 2 % 

tužidla: při 10 °C (7-9), při 20 °C (3-4), při 30 °C (1-2)

SKLADOVÁNÍ: 
12 měsíců na 

suchém a chladném 

místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí 

údaje o bezpečnosti, které jsou 

uvedeny v bezpečnostním listu 

výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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ČÍSLO CELNÍHO 

SAZEBNÍKU

EASY FILLER GREEN 1,6 kg

EASY FILLER GREEN 2,3 kg

CHEFG2

CHEFG3

1,6 kg/dóza

2,3 kg/kartuše

87113

87114
3214 1010

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY :

● Pro ochranu rukou používejte AKEMI® "Tekuté rukavice„ ● Na kovové povrchy musí být tmel nanesen v 

krátkém intervalu po broušení, aby byla zaručena dobrá přilnavost ● Množství tužidla více než 5% snižuje 

přilnavost, může zhoršit sušení povrchu a může vést k změnám odstínu barev finálního lakování. ● Množství

tužidla pod 2% zpomaluje vytvrzování a ve spojení s nižší teplotou nemusí dojít k plnému vytvrzení a povrch 

zůstane lepivý. ● Pokud má být tmel aplikován v silnějších vrstvě, pracujte s co možná nejmenším množstvím 

tužidla nebo aplikujte více vrstev. ● Vytvrzený tmel již nelze odstraňovat rozpouštědly, ale pouze mechanicky 

nebo vysokými teplotami (˃200 ° C). ● Při správném zpracování není vytvrzený stěrkový tmel zdraví škodlivý.


