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Nazwa produktu: APP 1-KS Glättspachtel. 

 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
Auto Plast Produkt Sp. z o.o.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48(prf)61 437 00 00. 

 

Jednoskładnikowa, drobno ziarnista szpachla do nanoszenia szpachelką. Przeznaczona do 
    wypełniania rys oraz bardzo małych ubytków podczas napraw powłok lakierniczych 
    samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. 

 
Opakowanie: 100 g tuba, 0,6 kg. 

 
Produkt i dodatki: APP 1-KS Glättspachtel. 

 
Podstawowe składniki: APP 1-KS Glättspachtel - mieszanina nitrocelulozowa. 

 
Barwa: Brunatno zielona. 

 
Zastosowanie Przeznaczona do wypełniania rys oraz bardzo małych ubytków 

podczas napraw powłok lakierniczych samochodów osobowych, 
ciężarowych i autobusów. 

Podłoże  
Odpowiednie podłoża: Stare powłoki lakierowe włącznie z lakierami termoplastycznymi 

(T.P.A.), szpachle poliestrowe, utwardzone grunty i wypełniacze. 
Przygotowanie 
podłoża: 
 

 

 

 
 

 
 
Istniejące wykończenia: 

• przeszlifować na sucho papierem ściernym P240-P320 
• przeszlifować na mokro papierem ściernym P360-P500. 

Szpachlówki poliestrowe: 
• przeszlifować na sucho papierem ściernym P240-P320 

Podkłady 1K i 2K: 
• przeszlifować na sucho papierem ściernym P240-P320 
• przeszlifować na mokro papierem ściernym P360-P500. 

 
Przed wyłożeniem szpachli obrabianą powierzchnię oczyścić z pyłu i 
odtłuścić zmywaczem W900. 
 

Stosowanie  
Nanoszenie: 
 

 

 
Wycisnąć niezbędną ilość szpachli z tuby i nanieść szpachelką w 
okresie przydatności to jest w ciągu 15 minut. 
Nanosić cienkimi warstwami. 
Zawsze stosować bardzo cienką pierwszą warstwę. 
Zalecana temperatura pracy: od +15°C do +25°C. 
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Czas odparowania między kolejnymi, cienkimi warstwami w 
temperaturze +20°C wynosi 30-40 minut. 
 

Suszenie 
 

 
 

 
 

W temperaturze +20°C nadaje się do dalszej obróbki po upływie 40-
60 minut w zależności od grubości. 
Promiennik podczerwieni: 8-12 minut. 
Uwaga! 
Podczas wymuszonego suszenia temperatura nie powinna 
przekraczać +70°C, gdyż może spowodować to utratę 
przyczepności, pękanie lub pęcherzykowanie. 

 
Odporność termiczna po utwardzeniu do +120°C nie więcej jednak, 
niż wytrzymałość termiczna podłoża. 
Po utwardzeniu jest odporna na działanie wody, rozpuszczalników 
oraz kwasów, zasad i solanki o niewielkich stężeniach. 

Szlifowanie 
 

 
 

 
 
Po całkowitym utwardzeniu: 

• szlifować maszynowo na sucho: P240-360 
• szlifować ręcznie na mokro: P600-P800. 

 

Pokrywalność:  
APP PE Poly-Plast Feinspachtel 
APP PE Poly-Plast Spritzfuller 
APP 2K HS Acrylfiller 5:1 
APP 2K HS Acrylfiller 4:1 
APP 1K Filler 
Farby bazowe oraz jedno i dwuskładnikowe lakiery nawierzchniowe. 
 

Czyszczenie sprzętu: Myć bezpośrednio po użyciu rozpuszczalnikiem nitrocelulozowym. 
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Magazynowanie: 
 

 
 

 
 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. 
Chronić przed zmrożeniem. 
 

Przepisy BHP: 
 

 

 
 
Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 
charakterystyki produktu niebezpiecznego. 
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 
na terenie danego kraju. 
 

LZO/VOC: Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku. 
250g/l dla APP 1-KS Glättspachtel 

Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku. 
25g/l dla APP 1-KS Glättspachtel  

 


