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HP MULTIGREY FILLER 1.841.8700 - 8900

HP Multigrey Filler er en 2K ultra hurtigtørkende akrylfyller som gir en markant
økning i produktiviteten på verkstedet. Den har god fyllevne og fremragende 
påføringsegenskaper. I tillegg er den enkel å slipe og sikrer optimal beskyttelse mot
absorpsjon av topplakk og null krymping ved utføring av reparasjoner. Ved å blande 
lys grå og mørk grå i riktig forhold, vil du kunne oppnå en fargetone som matcher alle
topplakkfarger, spesielt for flerlags topplakker eller de som gir redusert dekning.
På den måten sparer du både tid og materialer.
HP Multigrey Filler reduserer den totale arbeidstiden i alle tørkesystemer (luft, ovn, infrarød)
og i alle påføringsprosesser (tradisjonelt med sliping, uten sliping og vått-i-vått).
HP Multigrey Filler kombinert med HP Primer Aerosol og HP Clear utgjør et system
som gir høy produktivitet, og kan brukes på verkstedet ved utføring av
flekkreparasjoner og delreparasjoner.

Ubehandlet, avfettet og slipt metall.
Polyestersparkel, glassfiberforsterket plast og gel coat, slipt med P280-320 papir.
Gammel sunn lakk, slipt.

Viktig :

Rengjør overflaten med vann (fortrinnsvis varmt) tilsatt rengjøringsmiddel. Slip lakk med
 P280-320 papir. Avfett med Antisilikon avfetter 3500 eller AquaMax rengjører. For å oppnå 
optimal motstandsevne mot korrosjon på bart metall, påfør 1-2 lag med HP Aerosol Primer
først.

PRIMERFYLLE
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PRIMER- 
SURFACER NON SANDING

VOL. VEKT VOL. VEKT VOL. VEKT
HP MULTIGREY FILLE 1000 1000 1000 1000 1000 1000
HERDER 250 160 250 160 250 220
TYNNER 0 0 100-150 60-90 200-250 120-150

POT LIFE ved 20 °C 30' 45-60' 60-75'

Viktig :

HERDERE                6000 Hurtig delomlakkeringer og flekkreparasjoner over 25 °C
8000 Ekstra hurtig Delomlakkeringer under 25 °C

Flekkreparasjoner over 25 °C
9000 Super hurtig Flekkreparasjoner under 25 °C

TYNNERE                4305 Hurtig Flekkreparasjoner
4310 Normal Delomlakkeringer under 25 °C
4320 Langsom Helomlakkeringer over 25 °C

2k AKRYLFYLLER FOR HØY PRODUKTIVITET
LYS GRÅ (8700) - MØRK GRÅ (8900)

 UNDERLAG

 KLARGJØRING

Ved påføring på gammel lakk som er følsom overfor løsemidler, kontroller at
overflaten er fri for sprekker, og påfør alltid på hele panelet. HP Multigrey Filler
egner seg ikke for bruk på isolerende termoplastisk lakk eller lakk som kan
skalle av, men brukes til å jevne ut overflater med forskjellig absorpsjonsgrad.

Tilsetting av mykgjøringsadditiv AD1208: 10-30 %. Se datablad nr. 414
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HERDERE - TYNNERE



METODE PRIMERFYLLER PRIMER-SURFACER NON-SANDING
Utstyr   Kon. Kompatibel      Kon.          Kompatib       Kon.          Kompatibelt
Dyse (mm)  1,7-1,9 1,7-1,9  1,6-1,8 1,6-1,8 1,3-1,4 1,2-1,3
Trykk (bar) 2-3 0,5-0,7 2-3 0,5-0,7 2-3 0,5-0,7
Antall lag 3 2 2
Veiledende tykkelse 150-200 my 100 my 40-50 my
Maks. tykkelse 300 my 200 my 80-100 my

Lufttørking
Avlufting mellom lagene 3-5 minutter
Sliping (ved 100 my, 20 °C) 1-2 timer
Slliping (over 100 my, 20 °C) 6 timer
Avlufting før påføring av topplakk fra 20 min til 12 timer
Ovnstørking og infrarød tørking
Avlufting før tørking 3-5 minutter
Ovnstørking ved 60 °C 15 minutter
Infrarød tørking mellombølge 12 min.

kortbølge 8 min.

Viktig :

Mulig innen 12 timer etter påføring uten sliping (non-sanding)

TØRR P320 - 400 + Scotch Brite Fine
VÅT P800

MAXICAR HS, DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT, BILUX, AQUAMAX 
BASECOAT.

Emballasjestr. 1 l og 3 l
Oppbevaring Oppbevares på et tørt og kjølig sted unna varmekilder.
Teoretisk dekkevne 4,1 m2/l sprøyteklart produkt, 100 my tykkelse

TØRKING

OMLAKKERING
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SLIPING

PÅFØRING

TOPPLAKKER

TEKNISKE DATA

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Kontroller at HP Multigrey Filler er gjennomherdet før sliping for å unngå mulig
absorpsjon og krymping. Ved påføring uten sliping anbefales det å la HP
Multigrey Filler tørke i minst 10 min ved 40 °C, deretter avkjøles, før påføring av
topplakk.

Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering av 
kjøretøyer og må ikke brukes til andre formål enn det som er angit
Opplysningene i dette databladet er basert på våværende 
vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta 
alle nødvendige forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til 
det tiltenkte formålet.

Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i 
sikkerhetsdatabladet, som også er tilgjengelig på:
http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS

For mer informasjon, kontakt:
PPG Scandinavia
Midtager 29
2605 Brøndby
Danmark
Tlf.: +45 43 43 65 66
Faks: +45 43 43 81 88
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