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TECHNICKÝ LIST 
 
 

CHAMALEON SILNOVRSTVÝ PLNIČ 

 

Objednací číslo:  26040, 26041, 26042 

 

Určený způsob použití: Opravy automobilů / příprava 

 

Obecná charakteristika:  Chamaleon silnovrstvý plnič je zdokonalený plnič 

s vynikajícími plnícími vlastnostmi a krytím. Je 

velmi vhodný pro vyrovnání povrchových 

škrábanců a drobných nepravidelností v 

pískovaných površích. Nabízí vynikající 

přilnavost na polyesterové plnivo, plasty a kov. 
Má velmi dobrý tok, je znovu přestříkatelný za 

mokra a snadno brousitelný. 

 

Vlastnosti produktu:  
• Zdokonalený 1K plnič s vynikajícími plnícími 

vlastnostmi a krytím 

• Možnost aplikace mokré na mokré 

• Dobrá přilnavost ke všem kovovým povrchům 

• Velmi hladký tok 

 

 

 

Technická charakteristika:    
 
Základ pojiva: NC Akrylátová pryskyřice 

Barva: šedá, černá, bílá 

Vůně: rozpouštědlo 

Účinnost: 400 ml stačí na cca. 1,25 - 1,75 m² 

Podklad: čistý kov, broušený, základní nátěr náhradních 

dílů, broušený, vytvrzené nátěry, broušené, 

polyesterové substráty, broušené 

Teplotní odolnost: do 110°C  

Stabilita při skladování: 10 let, je-li k dispozici vhodné skladování (= 10 ° 

- 25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%) 

CARB kategorie: základní nátěr karoserie  
Hodnota PW MIR:     0,66 
     



 

Chamäleon GmbH – Technický list  2 

 

Použití: 
Před použitím si pozorně přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle toho 

- Je-li to vhodné, odstraňte veškerou rez z poškozených oblastí 

- Povrch důkladně očistěte a obruste 

- Poškozené místo musí být suché a zbavené mastnoty a prachu 

- Třeste plechovkou po dobu 2 minut 

- Proveďte testovací střik 

- Očistěte podklad silikonovým odmašťovačem 

- Nepřetírejte polyesterovými výrobky 

 

Životní prostředí a označení: 

 
Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky neobsahují 100% těžkých kovů. Uzávěry a obaly 

jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu. 

Likvidace: Do recyklačního kontejneru nebo do vhodné nádoby pro recyklovatelné odpady 

by měly být ukládány pouze zcela vyprázdněné plechovky. Plechovky, které nejsou prázdné, 

by měly být zlikvidovány jako „speciální odpad“. 

Označení: Všechny výrobky splňují skutečné předpisy pro označování podle Pokynů pro 

přípravu 1999/45 / EG. Všechny aerosoly odpovídají TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 

75/324 / EWG o aerosolu ve skutečně platné verzi. 
 

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


