Karta Techniczna Produktu
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Lekka formuła do szybkich, prostych napraw
Zalecany do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
Gładki i nawilżony – trzyma się na szpachelce
Szybko schnie do postaci nadającej się do szlifowania
Jest odporny na kurczenie i pękanie
Może być malowany, gdy jest suchy na dotyk
Bez krzemionki

Rodzaj – winylowo akrylowy związek do szpachlowania
Zalecane użycie – Zalecany do wypełniania pęknięć, dziur, wyżłobień i niedoskonałości powierzchni na
ścianach, drzwiach, szafkach, meblach, podbitkach, podwięziach, podsufitkach, fundamentach i innych,
podobnych powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych. READY PATCH LITE nie jest przeznaczony do
użytku w zastępstwie za szpachle cementowe/betonowe, doszczelniacze lub epoksydowe wypełniacze do
drewna lub w innych przypadkach, gdy tego rodzaju produkty są wymagane, jak również do zastosowań na
jakiejkolwiek powierzchni, która będzie zanurzona pod wodą lub w dłuższym kontakcie z wodą.
Kolor/Barwienie – READY PATCH LITE – jest koloru białego. W zastosowaniach gdzie jest to konieczne,
aby odróżnić kolor pasty do szpachlowania od koloru powierzchni należy dodać kilka kropli uniwersalnego
barwnika i dokładnie wymieszać, aby uzyskać żądany kolor.
Nakładanie
Powierzchnie – READY PATCH LITE jest zalecany do wypełniania dziur po gwoździach, pęknięciach,
wyżłobieniach, zagięciach i innych niedoskonałościach na następujących powierzchniach: nowym lub
wcześniej malowanym drewnie (sosna, świerk, cedr, sekwoja, sklejka, T-111 i drewno traktowane
ciśnieniowo), kartongips, suchy tynk, mur (tynk dekoracyjny, pustaki betonowe, odlewany beton i cegła).
Przygotowanie powierzchni – powierzchnie do szpachlowania muszą być czyste, suche i w dobrym stanie.
W razie konieczności umyć dokładnie używając środka czyszczącego z wodą, aby usunąć pył, brud i inne
zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć na przyczepność.
Dobrze spłukać i odczekać aż powierzchnia wyschnie przed przystąpieniem do szpachlowania. Jakiekolwiek
istniejące warstwy, które nie przylegają właściwie do powierzchni powinny być usunięte za pomocą
wszystkich dostępnych środków, zazwyczaj poprzez szlifowanie lub zdzieranie. Usunąć luźne, zaschnięte
warstwy uszczelniające i doszczelnić w razie konieczności. UWAGA: wyjątkowo głębokie dziury, które
wymagają epoksydowego wypełniacza do drewna lub szpachli cementowej/betonowej powinny być
wypełnione tymi materiałami.
Miejsca, które zazwyczaj są uszczelniane powinny być wypełniane z użyciem odpowiednich materiałów
uszczelniających. Jeżeli powierzchnia wymaga pełnoskładnikowego materiału lub materiału do cięższych
prac, użyj standardowego READY PATCH. Wykręcić śruby, wyciągnąć gwoździe i zagruntować odpowiednią
farbą kryjącą plamy.
Wymogi podczas nakładania – nałożyć tyle warstw materiału ile będzie niezbędne do wypełnienia dziury
lub niedoskonałości powierzchni, do momentu uzyskania równego poziomu z otaczającą powierzchnią.
Metody nakładania – nałożyć READY PATCH LITE za pomocą czystej szpachelki w rozmiarze odpowiednim
do rozmiaru dziury, która jest naprawiana. Ogólnie, należy stosować szpachle 1” do dziur po gwoździach i
pęknięciach; 2” do większych wgłębień; 3” do 6” do zewnętrznych paneli elewacyjnych itp. Rozprowadzić
READY PATCH LITE na dziurze i usunąć nadmiar tak, aby produkt był równo z powierzchnią. Jeżeli dziury
są szerokie i głębsze od 6 milimetrów, należy nałożyć dwie lub więcej warstw. Jeżeli nie jest konieczne
szlifowanie READY PATCH LITE może być gruntowana lub malowana, gdy jest sucha na dotyk. W innym
wypadku należy odczekać aż produkt całkowicie wyschnie przed szlifowaniem na gładko. Należy
zagruntować zaszpachlowane miejsca przed malowaniem, aby zapobiec nadmiernej absorpcji farby. Dla
uzyskania najlepszych efektów należy nałożyć odpowiedni grunt na całą powierzchnię po miejscowym
gruntowaniu zaszpachlowanych miejsc.
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Wydajność – około 1,2 m2 na galon (3,78l) przy grubości 3 mm. Straty podczas nakładania będą się różnić
w zależności od głębokości i rozmiaru szczelin oraz jakości produktu.
Warunki nakładania – Nie nakładać, jeżeli temperatura lub wilgotność przekracza następujące wartości:
Wilgotność: 0-95%
Temperatura: 10°-32°C
Należy pamiętać, że temperatura i wilgotność bezpośrednio wpływają na czas schnięcia produktu. Wyższe
temperatury i niższa wilgotność przyspieszą czas schnięcia, podczas gdy niższe temperatury i wyższa
wilgotność wydłużą ten proces.
Rozcieńczanie, – Jeżeli konieczne jest rozcieńczanie dodawać oszczędnie wody i dokładnie wymieszać.
Czyszczenie – Wyczyścić nadmiar lub materiał, który upadł dopóki jest jeszcze miękki za pomocą wilgotnej
szmatki. Jeżeli produkt zaschnie można go usunąć poprzez zdzieranie, szlifowanie lub mycie. Czyścić
narzędzia do nakładania w ciepłej wodzie z mydlinami zaraz po użyciu. Jeżeli produkt zaschnie na
narzędziu, należy zamoczyć je w wodzie ze środkiem czyszczącym i zostawić na noc. Zedrzeć na czysto
twardym pędzlem.
Ograniczona gwarancja –READY PATCH LITE będzie spełniał swoje funkcje, jeżeli będzie używany zgodnie z
zaleceniami. Wskazówki są tak pełne jak to tylko możliwe jednak nie mogą obejmować wszystkich warunków, metod
nakładania i/lub powierzchni, które są po za kontrolą producenta. Producent gwarantuje, że produkt jest bez defektów
przez dwa lata od daty produkcji. Niniejsza ograniczona gwarancja jest ograniczona wyłącznie do wymiany lub zwrotów
kosztu faktycznie zużytego produktu, dla którego zostanie przedstawiony dowód zakupu wyłącznie przez dwa lata od
daty zakupu.

Specyfikacja

Waga substancji stałych

45%

Objętość substancji stałych

72%

Gęstość

1,81 kg na galon (3,78l)

Temperatura zapłonu

>93°C

Przydatność

36 miesięcy

Przechowywanie

Przechowywać wewnątrz
4°-27°C
Chronić przed zamarzaniem

Trzymać z dala od dzieci

Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy
oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji
względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że
produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego
materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.
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