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Fişă tehnică  Dulux Pre-Paint Multi Filler 
    Chit pentru reparaţii 
 
Descriere: Chit gata preparat, rezistent la intemperii, pentru reparațiile de lungă durată ale fisurilor cu adâncimi de până 
la 10 mm. 
 
Proprietăţi: Este flexibil pentru a rezista mișcării normale între diferite materiale. Potrivit pentru substraturile solide, la 
interior şi exterior: tencuială, cărămidă, piatră, beton şi lemn. Nu trebuie folosit sub apă sau în alte condiţii de umiditate. 
 
Pregătirea suprafeţelor: Suprafeţele trebuie să fie uscate şi curate (fără pete de ulei, grăsimi, mucegai sau praf). 
Şuruburile sau cuiele metalice existente se vor grundui cu un grund corespunzător. 
 
Mod de aplicare: Omogenizaţi produsul înainte de utilizare. Pentru aplicare folosiţi un şpaclu metalic. Reparațiile 
profunde ar trebui construite în straturi de grosime de 10 mm, alocând timp de uscare suficient înainte de aplicarea 
stratului următor. Intervalul de temperatură în care se poate aplica produsul: 5-30 ̊C. 
 
Uscare: Straturile subțiri (2 mm) se vor usca în aproximativ 1 oră; reparațiile mai profunde: până la 24 de ore. 
Protejați reparația efectuată de ploaie şi de îngheț până se usucă complet. Pentru protecție, suprafaţa se poate vopsi, 
după uscare completă, cu o vopsea acrilică pe bază de apă.  
 
Înteţinerea uneltelor: Spălați uneltele în apă caldă imediat după utilizare. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe 
unelte înainte de spălarea acestora. 
 
Depozitare şi păstrare: 
Păstraţi produsul  în ambalajul original, cât mai bine închis. Resigilaţi ambalajul după utilizare. 
Valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei.  
Protejați de îngheț.  
Lotul/data de fabricaţie sunt inscripţionate codificat, pe ambalaj. 

 
Disponibil în : ambalaje din plastic x 330 g şi 2 kg 

 
Nu mâncaţi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu deversaţi restul de produs în reţeaua de 
canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor. 
 
 

       


