
2 дебели филера с високо 
съдържание на сухо вещество, 

които съхнат бързо и се шлайфат лесно
1 час (23°C) след нанасяне

1. Подходящи за всички метали                                     
 (алуминий – галванизирани – неръждаема стомана и др.)

2. Подходящи за директно нанасяне върху нови (заводски)  
 и стари пластмасови детайли без да е нужна употреба  
 на допълнителен филер за пластмаса (Plastofix)
3. Подходящи за употреба „мокро в мокро”
4. Подходящи за нови (заводски) детайли (без шлайфане)  
 OEM, E-COAT панели

„ИВ БОДИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, Банско шосе 47, София, България
Тел: 02/9962454, 02/9962314; факс: 02/8241026; e-mail: hbbodybg@hbbody.com



Приложения
1. Като пълнещ филер за всички метали
 BODY 634 – смесване:       BODY 635 – смесване:
 4 части 634 с 1 част втвърдител 625      5 части 635 с 1 част втвърдител 635
 + 15-20 % разредител BODY 740      + 15-20 % разредител BODY 740

 Нанасят се две ръце, които дават дебелина на филма 120 - 150µm 
  Шлайфат се 1 час след нанасянето (23°C).
 Сухо шлайфане P400 - P500. 
 Мокро шлайфане P600 - P1000.

2. Подходящи за всички нови видове пластмасови детайли
 (PE – PP – ABS – TSOP etc)
 За пластмасови детайли е необходимо изпълнението на следните 4 точки:

 1. Шлайфаме с Р180 или Р220 суха шкурка (внимание не със SCOTCH BRITE)

 2.  Почистване на повърхността с обезмаслител ANTISIL

 3. Смесваме филера с втвърдител и добавяме 50-60% разредител BODY 740

 4. Нанасяме 1-3 ръце през 5-10 мин. между ръцете

 Следвайки четирите стъпки имаме 100% успех и не съществува риск от отлепване.

3. „Мокро в мокро”
 BODY 634 – смесване:       BODY 635 – смесване:
  4 части 634 с 1 част втвърдител 720      5 части 635 с 1 част втвърдител 720
 + 50 – 60% BODY 740         + 50 – 60% BODY 740

 Нанасяме 1 ръка (20-30 µm) и 20 – 30 мин. след нанасянето боядисваме и лакираме нормално.

 ВНИМАНИЕ:  A. При „мокро в мокро” използваме втвърдител 720, а не 625 и 635.
      B. Никога не прилагаме филери „мокро в мокро” върху кит, тъй като след изсъхване  
       се личи върху лака мястото обработено с кит  

4. Върху заводски детайли ОЕМ (original equipment manufacturer)  
 E-COAT unsanded (cataphoresis)
 ВНИМАНИЕ:  Проверяваме с разредител и кърпа, дали наистина детайлът е необработван преди  
      това. На оригинални заводски детайли не би трябвало да пада цвета. Почистваме  
      добре повърхността с ANTISIL 770 и след това прилагаме метода „мокро в морко”  
      без да  шлайфаме повърхността преди нанасянето на филерите BODY 634 и BODY 635.

в 3 цвята: бял – черен – сив
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