
  
TUOTE:       

  

TUOTE  

Rage® OPTEX™ sävyä muuttava lastakitti 

NUMERO:    101380       3L Purkki      4 purkkia/laatikko  

     

    

  

 

   
   

   
   

KUVAUS:   

  

    

PINNAT: 

Rage® OPTEX™ patentoitu kitti. Erinomaiset hiontaominaisuudet, jotka johtuvat 

patentoidusta EcoResin™ sideaineteknologiasta. Rage® OPTEX™ sisältää 

uusinta ja patentoitua teknologiaa, joka muuttaa kitin optisia ominaisuuksia. Kitti 

on märkänä pinkki ja kuivuttuaan vaalean vihertävän-harmaa. Ominaisuus 

auttaa näkemään koska kitti on kuiva ja hiottavissa. Erinomainen täyttö, ei 

tarvita erillistä tuotteita, vaan saat korjattua pinnan epätasaisuudet samalla 

tuotteella. Rage® OPTEX™ on osa Evercoat Metalworks®  

 Teräs            Galvanoitu teräs  

 Ruostumaton teräs    Alumiini  

 SMC      Matattu OEM alkuperäismaali 

 Lasikuitu     monet muut pinnat  

    

Huomio: Mikäli tarvitaan rakenteellista korjausta, käytä Evercoat Fiber Tech® 

lasikuitukittiä. 

  

    

ESIKÄSITTELY:    

• Puhdista osa kauttaaltaan rasvanpoistoaineella. Kuivaa pinta kauttaaltaan 

ennen korjaustyön aloittamista.   

  

• Sekoita kitti ennen käyttöä. Käytä kertakäyttöistä kitisekoitusalustaa 100173 

tai 100174 ja levitä kitti 10 cm ympyräksi kittialustalle.  

  

• Mittaa kovettajaa 2%-painomitassa. Tai pursota kovettajaa 10cm kittiympyrän 

halkaisijan matkalta. Sekoita, kunnes kitti on tasaväristä.  

  

• Kittiympyrä, joka on yli 10cm halkaisija tulee laittaa lisäkovettajaa. Kovettajaa 

ei silti tule yliannostella. 
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  • Pidä korjattava alue pienenä. Hio korjattava alue karkeudella P80-180 maalin 

poistamiseksi ja loivenna hionta-alueet karkeudella P180.  
  

HUOMIO:      

  

  

Pieni vaurio alkuperäismaalauksessa (OEM) voidaan hioa karkeudella P180  

SEKOITUS:      
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KÄYTTÄMINEN:    

• Levitä kerros tasaisesti painamalla   

  

• Kasvata pintaa kerroksittain paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi    

  

• Märkä kitti on väriltään pinkkiä ja muuttaa kuivuessaan väriä ja kuivuttuaan on 

vaalean vihertävän harmaata. Alla malli sävymuutoksesta. 

    

 

 

 

VIIMEISTELY:    

   

• Alkuhionta karkeudella P80-180.   

  

• Jos tarpeen, lisää kittiä täytön lisäämiseksi ja hio karkeudella P180  

 

  

  •  Loppuhionta karkeudella P180   

* Jos korjattavassa kohdassa on metallitäytelangalla hitsattu kohta, anna kuivua 

20 minuuttia.  

  

Huomio:     

     

  

Pinnanlaadun parantamiseksi käytä 440 Express rättikittiä ennen kitin 

levittämistä. 

TEKNISET TIEDOT: 

  
Huomio:    

   

   
   

   

  

  

TURVALLISUUS &  

KÄSITTELY:    

    

  

HUOMAUTUS:    

  

  

  

  

 Olomuoto  Pinkki pasta   
 VOC ja tiheys Katso tarkemmin käyttöturvatiedote  
 Hiottavissa  16–20 min.  
 Max kalvo  6mm hiottuna   

    

   
 

Ominaisuudet ovat tyypillisiä arvoja, eikä niitä tule käsitellä myynnissä esitettäväksi 

spesifikaatioksi. Ominaisuudet on testattu olosuhteissa 22°C / 75% RH ellei toisin ole 

mainittu. 

            

Lue ja noudata ohjeita, sekä varoituksia käyttäessäsi Evercoat® tuotteita.   
Käyttöturvatiedotteen voit ladata osoitteesta evercoat.com.  

Sekoitettua tuotetta ei saa laittaa astiaan takaisin.  

Sulje astia kunnolla ja säilytä viileässä paikassa  

KÄYTÄ VAIN EVERCOAT OMAA KOVETTAJAA!  
 


