
                          CHIT BICOMPONENT RESTO 2 K                                          
 

                                              (  PLASTUK HOLZ ) 
 

                                                                          FISA  TEHNICA 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI 

Material de umplere bicomponent, pe bazǎ de poliester, având la bazǎ rǎşini nesaturate, adecvat oricǎrei  esenţe de 

lemn,  pentru reconstituirea de pǎrţi deteriorate sau lipsă ( chiar suprafeţe mari ), pentru chituire şi finisare. 

ÎNTREBUINŢARE 

Adecvat pentru orice operaţie pe lemn: chituire, reconstituirea canturilor şi a pǎrţilor deteriorate, reconstituirea 

decorurilor şi ornamentelor şi pentru nivelarea suprafeţelor neregulate ( la mobilă, binale, scări, etc ). 

DATE TEHNICE 

Culori:   alb   

  mahon  

       stejar  deschis ( natur )  

       stejar mediu 

                                stejar inchis 

                                fag, molid      

       cires/fag aburit        

       nuc            

       stejar de nod ( wenge )       

                                negru 

Liant:                    amestec de rǎşini speciale nesaturate  

Greutate specificǎ:   1.70 – 1.75  în funcţie de tip şi culoare 

Procent de catalizator:             1 – 3% cu întǎritor alb cod. 40001015 

Timp de prelucrare:   8 – 10 min. cu 2% întǎritor la 20°C 

Timp de normalizare:      dupǎ cca. 2 ore 

Vâscozitate:    13 – 18 sec. după metoda  Gardner, cu 3 kg la 20°C  

Greutate propie uscata:   97.7%  

Flexibilitate:     bunǎ 

Rezistenta la apă:   foarte bunǎ 

Rezistenţa la solventi:    bunǎ 

Depozitare la 18°C:                18 luni 

INSTRUCŢIUNI  DE UTILIZARE 

Pregǎtirea suprafeţei:  

Suprafeţele destinate prelucrǎrii trebuie curǎţate şi degresate. Este recomandabil ca, în cazul prelucrării esenţelor de 

lemn cu conţinut de ulei ( precum lemnul de măslin sau esenţele exotice) sǎ se foloseascǎ un grund de izolaţie.  

Utilizarea: aplicarea cu spatula 

Pentru a utiliza materialul de umplere întǎritorul şi pasta trebuie să fie amestecate conform urmǎtoarelor temperaturi şi 

timpuri de prelucrare dorite.  

        5 – 10°C  - dupǎ adăugarea  întǎritorului  timp de prelucrare cca. 15 min. 

      10 – 20°C  - dupǎ adăugarea  întǎritorului  timp de prelucrare cca. 8 – 12 min. 



      20 – 30°C  - dupǎ adăugarea  întǎritorului  timp de prelucrare cca. 5 – 10 min. 

Proporţia de întăritor: cca 2% din masa de pastă 

Se amestecă bine şi este gata de utilizare.  

Pentru a se obţine o aderenţă bună trebuie sǎ se apese uşor pe suprafaţa de şpacluit.  

Materialul de umplere poate fi şlefuit dupǎ urmǎtoarele timpuri de normalizare: 

      15 – 20 min. la o temperaturǎ de 20 – 30°C 

      20 – 25 min. la o temperaturǎ de 10 – 20°C 

      25 – 35 min. la o temperaturǎ de   5 – 10°C 

După uscare se va şlefui mai intăi cu hărtie abrazivă cu granulaţie120 şi apoi cu hărtie abrazivă cu granulaţie 220 

pentru o prelucrare fină.  

Toate culorile Plastuk pot fi amestecate între ele pentru a obţine culori intermediare. Pentru a obţine culori specifice, 

Plastuk Holz poate fi amestecat cu pigmenţi pulbere coloraţi (oxizi de fier), înainte de adăugarea întăritorului. 

Materialul şlefuit poate fi supralăcuit cu orice fel de email sau lac pe bazǎ de solvenţi, precum şi cu majoritatea 

lacurilor emulsionate cu apǎ. 

 

 

 

 

 

   

                                 

                                                           

 


