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Wrzesień 2021 KARTA TECHNICZNA 

Nazwa produktu Styrene-free Professional Wood Filler - wypełniacz do drewna bez styrenu 

Typ 
Dwuskładnikowa szpachlówka do drewna. Zapewnia mocną, długotrwałą naprawę 
wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych prac w drewnie. Dostępny w kolorze 
naturalnym i białym. 

Przeznaczenie Do wszystkich rodzajów drewna wewnętrznego i zewnętrznego. 

Szczególne właściwości 

Bez dodatku styrenu. Zmniejszone ryzyko podrażnień. Wypełniacz twardnieje w 
ciągu 30 minut w temperaturze otoczenia. Może być szlifowany, wiercony, 
obrabiany mechanicznie i strugany i jest szczególnie przydatny do wykonywania 
napraw krawędzi stolarki, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość. Nadaje się 
również do zastosowań morskich. 

Przygotowanie 
powierzchni 

Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od oleju, smaru i pyłu. W celu lepszej 
przyczepności przeszlifować papierem ściernym o średniej ziarnistości. 

Sposób użycia 

Wymieszaj wypełniacz z utwardzaczem na nieporowatej powierzchni, w ilości piłki 
golfowej dla wypełniacza i kulki groszku dla utwardzacza. Dokładnie wymieszaj, aż 
do uzyskania jednolitego koloru. Nie przygotowuj więcej niż jest to wymagane, 
ponieważ nadmiar stanie się bezużyteczny po ok. 10 minutach. 

Aplikator 

Wymieszać za pomocą dołączonego aplikatora lub szpachelką, ale nakładać za 
pomocą dołączonego aplikatora. Nałożyć odpowiednią ilość szpachlówki, aby było 
jej wystarczająco na powierzchni, umożliwiając poprzez szlifowanie uzyskanie 
ciągłej, gładkiej powierzchni. 

Czas utwardzania 30 min – 1 godz. w zależności od temperatury i wilgotności. 

Nakładanie kolejnych 
warstw 

Większość farb można nakładać po całkowitym utwardzeniu i ponownym 
zeszlifowaniu. 

Temperatura aplikowania Optymalnie 15-25°C, ale nie poniżej 10°C. 

Wydajność Nd. 

Konserwacja i 
pielęgnacja 

Nd. 

Kompatybilność Kompatybilny ze wszystkimi wykończeniami Rustins. 

Osad Nd. 

Okres trwałości 
/przechowywanie 

18 miesięcy w przypadku przechowywania w zalecanych warunkach. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu poniżej 25 st. C. 

Zagrożenia 
Działa drażniąco na skórę i oczy. Nie wdychać oparów. Stosować odpowiednie 
rękawice ochronne i ochronę oczu/twarzy. 

Czyszczenie 
Wszystkie narzędzia muszą być oczyszczone natychmiast po użyciu 
rozcieńczalnikiem celulozowym Rustins, zanim produkt stwardnieje. 

Pojemności 500, 1000g 
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