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MULTI Daugiafunkcinis glaistas  
Savy ės:  Šio glaisto ūdi gas ruožas - jo daugiafunkcialumas, 

leidžia tis jį taikyti praktiškai a t visų edžiagų, kurios 
audoja os vykda t dažy o dar us, geras užpildy as 

didelių ir ažų įdu i ų. Jo privalu ai - paprastumas 

audoja t prie aukštes ių te peratūrų; lengvai pasiekiamas 

aukštas paviršiaus glot u as; geras apdir i as sta iu ir 
smulkiu švitri iu popieriumi ir taip parinktas kietumas, kad 

šlifavi o etu eprarastu ėte reikali go ele e to profilio. 
Aukštas glaisto reakcingumas leidžia ju s greitai gauti 
reikia ą kietu ą šlifavi ui et esa t že ai te peratūrai ir 
su aži ti dar o laiką. 
Šis produktas yra skirtas profesio alia  audoji ui daža t 
auto o ilių ir su kveži ių kė ulus. Šis produktas taip pat 
gali ūti audoja as kitose pra o ės šakose, tokiose kaip 

staty a, ak e s dar ai, laivų staty a.  
 

Pagrindas: Poliesteriniai laminatai  

Plienas 

Aliuminis  

2-jų ko po e tų akrili iai gru tai 
Se os dažų da gos   
 

Dė esio: glaistą egali a audoti etarpiškai a t reaktyviųjų gru tų Wash Primer), PLUS 700, vieno 

ko po e to akrili ių ir itro eliuliozi ių produktų 

 

Pagri do paruoši as: 
Poliesteri ius la i atus urie ali ti, ušlifuoti sausai P8  ÷ P  ir vėl urie ali ti siliko o plovikliu 
PLUS 780.  

Plie i ius paviršius urie ali ti, ušlifuoti sausai P8  ÷ P  ir vėl urie ali ti. 
Aliu i io paviršius urie ali ti, pašveisti a razyvi iu audeklu ir vėl  urie ali ti. 
Gru tus urie ali ti, ušlifuoti sausai P  ÷ P 8  ir vėl urie ali ti . 
Se as dažų da gas urie ali ti, ušlifuoti sausai P  ÷ P 8  ir vėl nuriebalinti. 

 

Maišy o propor ijos: MULTI daugiafunkcinis glaistas – 100 gr.  

Kietiklis            - 2-3 gr.  

  

Pa audoji o laikas uo su aišy o su kietikliu iki glaisty o:  
Nuo  iki  i učių, esa t °C te peratūrai.  
 

Džiūvi o laikas:  Nuo  iki  i učių, esa t °C te peratūrai.  
Šis laikas gali ūti sutru pi tas, šilda t  i učių, esa t 
te peratūrai e dides is kaip  ° C. 
 

Šlifavi as:  Rupus P80 – P120   

Baigiamasis P120 – 240 



 

Dengiamas (kuo): Poliesteri iai apdailos glaistai, purškia i poliesteri iai 
glaistai, akrilo gruntai.  

 

Naudojimas:  

Atidžiai at atuokite reikia ą kietiklio kiekį. Kruopščiai su aišyti ko po e tus ta , kad gauti vie tisos 
spalvos asę. Ko po e tų svorio propor ijos: prie  gr FIBER pridėti    - 3 gr. kietiklio.   

Panaudojimo glaistymui laikas 4-  i utės, esa t °C te peratūrai. Tepti e tele sluoks į e 
stores į, ei  . Že iausia glaisto audoji o te peratūra + °C.  

 

 

          

Nuvalyti ir 

ušlifuoti 
paviršių. 

 Nuriebalinti  Proporcijos 

pagal svorį:  
100 + 2-3  

Panaudoti per 

4 – 6 min/20°C 

 

 Tepti mentele  20 ÷30 

i učių esa t  
20°C) 

  

1.P80 – P120  

2.P120-P240 

Spalva:  S ėlio spalvos. 
 

Lakiųjų orga i ių ju gi ių ko e tra ija: Leistinas LOJ kiekis II/В/  * - 250 gr./l 

Esamas LOJ kiekis - 90 gr./l  

* Paruošta  audoti iši iui pagal EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS Direktyvos 2004/42/EB 

reikalavimus.  

 

Įra kių valy as:  Nitro eliuliozės produktų skiediklis.  
 

Sa dėliavi o sąlygos:  Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai uo ug ies ir 
šilu os šalti ių,   
Saugoti uo tiesiogi ių saulės spi dulių.  
 

Tinka naudoti:  Glaistas:  ė esiai/ °C.  
Kietiklis: 8 ė esių/ °C.  
 

Sauga ir darbo higiena:  Skaityti produkto Saugos Duo e ų Lapą.  
 

Kita informacija:  Mūsų siste ų efektyvu as pagrįstas la oratori ių tyri ų 
rezultatais ir ilga ete patirti i. Šia e doku e te pateikti 
duo e ys atiti ka aktualias šiuolaiki es  ži ias apie ūsų 
produktus ir apie jų pa audoji o gali y es. Mes 
gara tuoja e aukštą koky ę, jeigu us vykdo os ūsų 
instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero 

eistrišku o taisykles. Būti ai turi ūti atlieka as 
bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos 

edžiagos pote ialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. 

Mes eatsako e už defektus, jeigu galuti į rezultatą įtakojo 
faktoriai, esa tys už ūsų ko trolės ri ų. 
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