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AXALTA COATING SYSTEMS 

Характеристики 
 

 PercoTop® CS161 шприц кит на основата на не наситени полиестерни смоли. 

 Осигурява гладък външен вид на големи площи. 

 Лесно се нанася, има отлична вертикална стабилност и лесно може да се шлайфа. 
 

 

Продукт 
 
CS161 PercoTop® Шприц кит 
  
Втвърдител  
CS761 PercoTop® Втвърдител за шприц кит 
  

 

Цвят 
 

 Сивкаво бежов.  
 

 

Повърхности 
 

 Почистен и шлайфан UP-GF стъклопласт на база ненаситен полиестер (почистен от химикали, 
използвани при отливки и матрици).  

 Втвърдили двукомпонентни грундове и филери.  

 Площи обработени с други китове PercoTop® .  

 Шлайфани стари покрития. 
 

 

Подготовка на повърхността 
 

Подготовка на повърхността 

 Почистена от замърсители основа.  

 Поради разнообразието от метални сплави и производствените процеси, се препоръчва да се 
извърши предварителен тест за сцепление. Виж информационен лист "Метални повърхности – 
Обработка  преди покритие".  

 За повърхности от UP-GF: 
a. Елиминиране на всички следи от използвани химикали при отливки и матрици. 
б.    Шлайфане. 
b. Почистване с  CS410 преди нанасяне на кита. 

 

Бележки при полагане 

 Да не се прилага върху Уош или еднокомпонентни грундове.  

 Да не се прилага върху термопластични смоли.  

 Може да бъде използван със следните грундове: PercoTop® 2K HS грунд 040, 
PercoTop® CS381 2K Епоксиден грунд и  PercoTop® 2K VHS грунд  4000. 
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Стойност на ЛОС при продукт готов за употреба (EU Директива 1999/13/EC) 
 

 < 250 г/л     100:5 по обем с втвърдител CS761.  
 

Подготовка на продукта 
 

 

Съотношение 
на смесване 

 По обем По тегло 

CS161 100 100 
CS761 5 3.5 

 

Време за 
работа при 
20°C 

20-30 минути 

Температура за 
реакция 

Поне 15 °C. 

 

Полагане 
 

 Вискозитет 
DIN 4 мм 
при 20 °C 

(сек.) 

Разредител 
 
 
 

(%) 

Дюза 
 
 

(мм) 

Налягане 
 
 
 

(Бар) 

Брой слоеве 
 
 
 

 

Гравитачно 
захранване 

Както се 
смесва 

- 2.0-2.5 2.0-3.0 5 слоя ще осигурят 
500-600 µm. 
(Възможна е 
дебелина до  

1000 µm.)  

Засмукващо 
захранване 

(Полагане с високо 
налягане) 

 

Съхнене 
 

Въздушно съхнене 
при  20°C 

2 часа 

 

Принудено съхнене Време за нагряване: 10-15 минути 

Време за изсъхване 30 минути 

Температура на 
съхнене 

60 °C на обекта 

 

Инфрачервено 
съхнене 

Средна вълна: 15-20 минути 
Къса вълна: 10-12 минути (при 50% мощност) 

 

Последваща обработка 
 

Готовност за 
шлайфане 

След времето за съхнене споменато по горе 

Като попълващ кит:  
Предварително:  
Последващо: 

 
Механично с шкурка P100-P120. 
Механично с шкурка P240-P280. 
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Следващ слой Повторно с кит.  
Нанесете PercoTop® и PercoHyd® грундове върху голите и покритите с 
кит места.  

  Повторно полагане с  PercoTop® и PercoHyd® филери. 

 
 

Бележки 
 

Условие на 
съхранение 

 Обърнете се към етикета на оригиналната опаковка.  

 

Безопасност 
Преди употреба се запознайте с информационния лист за безопасност. 
Спазвайте предпазните известия показани на опаковката. 

 
Информация 
 
Информацията, предоставена тук съответства на нашето познание в областта към датата на публикуването и. Тази 
информация може да бъде предмет на преразглеждане, при наличие на нови знания и опит. Предоставената информация 
се отнася за  нормалните граници  на свойствата на продукта и се отнасят само за този продукт.; тези данни може да не са 
валидни за такъв материал  използван  в комбинация с други материали и добавки или в какъвто и да е процес, освен ако 
изрично не  е посочено друго. Предоставените данни не трябва да се използват за установяване на специфични граници 
или да се използват  самостоятелно като база  за проектиране; те не са предназначени да заменят всякакви изпитвания за  
определяне пригодността на конкретен материал за вас и вашите цели . Понеже Axalta не може да предвиди всички 
варианти в действителните условия на крайна употреба , Axalta не дава никакви гаранции и не поема отговорност във 
връзка с използването на тази информация. Тази информация да не се счита като лиценз под който да се работи или като 
препоръка за нарушаване на патентни права. 
Тази Техническа информация замества всички предишни издания. 
Copyright © 2014, Axalta Coating Systems, LLC и всички филиали. Всички права запазени. Логото на Axalta, Axalta ™, Axalta 
Coating Systems™ и всички продукти, които са отбелязани с ® ™ са търговски марки или регистрирани  търговски марки на 
Axalta Coating Systems , LLC и нейните филиали. Търговските марки  на Axalta не могат да бъдат използвани във връзка с 
който и да е продукт или услуга, който не е продукт или услуга на Axalta. 

 
 


