
MEGAX 
primer filler 5:1 2K töltő alapozó

A Megax töltő  alapozó  egy  2  komponensű  akril  filler,  nagyon  jó  izoláló,  lezáró  és  kiváló  tapadó
képességgel  rendelkezik,  mind  a  kitteken,  fillereken  és  jól  megcsiszolt,  régebbi  kemény  festett
felületeken is.  Keverése 4:1 (v/v)  arányban F vagy P sorozatú edzővel.  Felfújása 1,8 -2,0 mm-es
hagyományos (3-4 bar) vagy 1,7-1,9 mm-es HVLP (3 bar) pisztollyal. Kipárolgási idő: 5 perc. 20 oC-on
4  óra  múlva  (MX  503),  60  oC-on  30  perc  után  csiszolható.  Kezdő  csiszolópapír  P360.  A felület
előkészítéséhez, tisztításához használjon DA93 szilikon eltávolító folyadékot!

Fizikai tulajdonságok:
Szín: világos szürke (M1) v. sötét szürke (X5)
Sűrűség: 1,6 kg/ liter 20 oC
Fazékidő: 35-45 perc (edzőtől függően)
Száraz filmréteg vastagság: akár 200 micron 2 rétegben
Elméleti kiadósság: 9 m2/liter 200 micronos száraz filmréteg vastagság esetén
Kiegészítő: MX sorozatú edzők

A megmunkálás (csiszolás) ideje alatt a csiszolási por elszívásáról, a munkahelyiség szellőztetéséről
gondoskodni kell. Az anyag maradékát, dobozát, csiszolóporát, az anyaggal megtelt csiszolópapírt
csak  a  környezetvédelmi  előírások  betartásával  lehet  megsemmisíteni.  Tárolható  eredeti,  zárt
dobozban, száraz, hűvös helyen. Gyermekektől elzárva tartandó! 

Veszélyes anyag: xilol (izomerek keveréke), n-Butil-acetát

Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondatok: 
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsíthatja a szerveket. 
H315 Bőrirritáló hatású.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 
dohányzás
P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
P260 A gőzök belélegzése tilos.
P260 A  permet belélegzése tilos
Beavatkozás:
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le
kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P370 + P378 Tűz esetén: oltásra száraz homokot, száraz vegyszert vagy alkoholnak ellenálló hab 
használandó. 
Tárolás:
P403 Jól szellőző helyen tárolandó.
Hulladék kezelés:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként jóváhagyott hulladékkezelőben.
További figyelmeztetések:
-

B/c
EU Határérték erre a termékre: 540 g/l

Ez a termék legfeljebb 435 g/l VOC-t  tartalmaz

Forgalmazó: Roberlakk Kft., 2000 Szentendre, Mandula u. 3707 hrsz., Tel.:06-20-916-1595, 
email:roberlakk@freemail.hu, Minőségét megőrzi a doboz alján található időpontig (a számsor utolsó 
száma az évet, az előtte lévő kettő a hetet jelöli). Tárolás: +5 és + 30 oC között. 


