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COLOFILL 
 
 
 
DESCRIERE  Chit epoxidic din doi componenţi fără solvenţi. 
   
PREZENTARE 
PRODUS ŞI 
RECOMANDĂRI DE 
UTILIZARE 

 ♦ Utilizabil la astuparea găurilor, crăpăturilor şi fisurilor suprafeţelor din beton, gips, 
precum şi alte suprafeţe din materiale minerale. 

♦ Suprafeţele poroase minerale trebuie grunduite cu lac sau vopsea epoxidic înaintea 
începerii operaţiilor de astupare. 

♦ Poate fi utilizat şi pentru suprafeţele din lemn, plăci din lemn şi oţel. 
♦ Nu conţine Compuşi Organice Volatile. 

   
DATE TEHNICE   
   
Conţinut de solide   cca. 100 % raportat la volum. 
   
Greutate specifică   1,1 kg / litru. 
   
Raport de amestec şi 
coduri de produs 

 Chit 2 unităţi de volum 008 4611 
Întăritor 1 unitate de volum 008 4612 

   
Gradul teoretic de 
acoperire 

 9 -11 m2 /l (100 µm). 
Capacitatea practică de acoperire depinde de dimensiunea găurilor, crăpăturilor şi 
fisurilor, precum şi de rugozitatea suprafeţelor. 
 
Recomandare: cca. 1 litru de chit / 1 mm / m2. 

   
Timp de oală (+ 23 ºC)  cca. 1 oră după amestecare. 
   
Timpul de uscare 
 

  
+23 ºC 

 
Revopsibil, după 

8 h – 4 zile 
 
Gata pentru stivuire, după 

12 – 24 h 
 
Uscat complet, după 

7 zile 
 
 
Temperatura mai joasă prelungeşte timpul de uscare. 

   
Diluare  Nu se diluează. 
   
Curăţarea 
echipamentului 

 Diluant 1029 sau 1031. 

   
Culori  Lemn. 
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Informaţiile de mai sus , se bazează pe teste de laborator şi experienţe practice , s-au dovedit a fi valabile la data înscrisă pe fişa tehnică a produsului. 
Verificaţi valabilitatea acestor date ori de câte ori este nevoie. Calitatea produsului este asigurată de tehnologia de fabricaţie conformă cu cerinţele 
standardelor ISO 9001şi ISO 14001.Producătorul nu-şi asumă răspunderea pentru nici un fel de daune cauzate de nerespectarea instrucţiunilor de 
utilizare a produsului sau utilizarea acestuia în mod inadecvat. 

COLOFILL 
   
DETALII DE APLICARE 
 
Aplicare  Se îndepărtează praful, aşchiile şi celelalte impurităţi de pe suprafeţe. 

 
Grunduire 
Se grunduiesc suprafeţele poroase cu lacuri epoxidice TEMAFLOOR 200 sau 210. În 
sistemele epoxidice se pot utiliza şi grundurile standard al sistemului. 
 
Amestecare 
Se amestecă cu grijă întăritorul şi baza. Cantitatea de amestec depinde de mărimea 
suprafeţei pe care se aplică amestecul şi timpul de oală al acestuia. Amestecarea 
insuficientă sau raportul incorect de amestec poate duce la uscarea neuniformă al 
suprafeţelor, reduce proprietăţile suprafeţelor şi pune în pericol reuşita lucrărilor. 
 
Cârpire 
Se aplică COLOFILL cu un şpaclu din cauciuc sau oţel. Se aplică cârpeala până la 
atingerea stratului final, evitând surplusurile. Dacă suprafaţă este foarte neuniformă, se 
recomandă aplicarea chitului în 2 straturi, cu interval de cca. 8 ore. Se şlefuieşte suprafaţa 
cârpită după 12 ore (+ 23 ºC). Se şlefuieşte sau se polizează uscat sau umed. 

   
Condiţii de aplicare  Toate suprafeţele trebuie să fie uscate. Umiditatea relativă al betonului nu poate depăşi 

97%. În cursul aplicării şi uscării temperatura aerului ambiant, temperatura suprafeţelor de 
prelucrat  şi al amestecului nu poate să coboară sub + 15 ºC / 59 ºF. Umiditatea relativă al 
aerului nu poate depăşi 80 %. 

   
COV  Nu conţine Compuşi Organici Volatili. 
   
SIGURANŢĂ  
ŞI SĂNĂTATE 

 Citiţi cu atenţie etichetele cu informaţii privind siguranţa şi sănătatea de pe cutie. Mai multe 
informaţii privind riscurile de utilizare precum şi protecţia împotriva acestora sunt disponibile 
în detaliu în fişele individuale de siguranţă şi sănătate. 
Aceste fişe se pot procura la cerere de la firma Tikkurila Coatings Oy. 
 
Numai pentru uz profesional 

   

   mae180906/tmk110106/008 4611, 008 4612 

  


	DATE TEHNICE
	Conţinut de solide 
	Greutate specifică 
	Raport de amestec şi coduri de produs
	Gradul teoretic de acoperire
	Timpul de uscare
	Diluare
	Curăţarea echipamentului
	Aplicare
	Condiţii de aplicare
	COV
	SIGURANŢĂ 

