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TECHNICKÝ LIST revize: 3.9.2021 

 

     SOFT & PERFECT BODYFILLER 

 

Objednací číslo: 15757 

Barva: zelená 

 

Určený způsob použití: Opravy automobilů 

 

Obecná charakteristika: Samonivelační 2K polyesterový SOFT tmel s nízkou 

viskozitou pro vyrovnání prohlubní a nerovností při 

opravách automobilů. Vyznačuje se velmi hladkým 

povrchem bez pórů, což umožňuje vynechat aplikaci 

jemného tmelu.  Brousitelný po velmi krátké době 

schnutí. Přilnavý k železu, oceli, hliníku, pozinkovaným 

podkladům, sklolaminátu a dřev. Žádné prohýbání 

plniva. 

 

Proces přípravy: 

Tužidlo: tužidlo (v tubě) 

Míchací poměr: barva + tužidlo 100:2 podle váhy 

Doba zpracovatelnosti při 20 °C: cca. 3-4 m 

 

Podmínky zpracování: 
Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatečným přívodem čerstvého vzduchu. Teplota 

zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %. Bodyfiller 

na bázi polyesteru již nevytvrzuje při teplotě pod +10 °C. 

 

Schnutí Brousitelné 

Teplota 20 °C 15-20 minut 

Teplota 60 °C 5-10 minut 
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Tipy na zpracování: 
 

Podklad musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Povrchy mírně zdrsněte. Odstraňte staré nátěry. 

Neaplikujte na termoplastické nebo kyselé produkty (wash-primer). 

Dobře promíchejte s tužidlem. Nepoužívejte více než 3 % tužidla! Nedostatečné nebo příliš mnoho tužidla 

může způsobit skvrny ve vrstvě konečné barvy. 

Před každou operací očistěte a odmastěte celý povrch, který má být natřen. 

Vadná místa zbavte koroze na holý kov a za sucha přebruste brusným papírem P 80/150. 

Po zaschnutí použijte brusný papír P 150 / 240 pro suché broušení. Před aplikací tmelu celý povrch obruste 

suchým brusným papírem P 240 / 360 do matného povrchu. 

V případě prací na neželezné kovy (např. hliník, pozinkované povrchy) je možné před aplikací tmelu nanést 

základní nátěr pro zajištění optimální přilnavosti. 

Nepřetírejte bez izolace povrchu 1 K nebo 2 K plničem. 

Bodyfiller lze brousit pouze za sucha. 

 

Regulace VOC: 
Limitní hodnota EU: Kategorie B/b 250 g/l 

Tento produkt obsahuje max. 10 g/l. 

 

 

 

 

 
Toto vydání nahrazuje všechny dříve vydané verze. 

 
Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: objednávky@son-web.cz 
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list. 

 


