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Termékleírás 

Könnyen felvihető, gyorsan száradó, jól csiszolható kétkomponensű gitt. Kifejezetten a hajózási ágazat 
számára készült, üvegszálas felületre és üvegszálas gitthez használható a lyukak, repedések vagy sérült 
felületek kiegyenlítésére. Olyan hajórészekre, amelyeknek vízbe kell merülniük. A SUPER WHITE-ra 
mindig egy vagy két réteg megfelelő epoxi alapozót kell felvinni a fedőbevonat befejezése előtt. 

 
Műszaki jellemzők 

Szín :    fehér 
A kötőanyag jellege :    poliészter gyantakeverék 

Fajsúly :    “A” rész: 1.77 kg/l (  0.03) 

Viszkozitás :    tixotróp paszta 

Edző :    cikksz. 4000 paszta állagú 
Keverési arány :    “A” 100 + 1 ÷ 3 “B” rész súlyban 

Fazékidő :    6’  8’ súlyban 2 rész edző 100 rész "A"-hoz 

Teljes polimerizáció :    2 óra múlva 

Csiszolhatóság :    közepes vastagság esetén 50 perc múlva  

Tárolási stabilitás :   12 hónap ép csomagolásban, fénytől védve 
 

20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett mért adatok. 

 
A termék megfelel a 2004/42/EK-IIB(b) irányelvnek, maximális VOC-tartalom: 250 g/l. 

 
Felhordási mód 

Felület :  Nyers vagy csiszolt üvegszál, acél, fa, régi festék. 

  Egyéni esetekben kérjük, forduljon MŰSZAKI 
SZOLGÁLATUNKHOZ. 

 
A felület előkészítése :   A gittelésre kerülő rész száraz, tiszta, portól, zsírtól vagy 
     lepergő anyagoktól mentes, és csiszolással érdesített  
     legyen. 
     A fának különösen tömörnek, korpától, rothadástól, régi 
     festéktől és viasztól mentesnek, nagy mechanikai  
     szilárdságúnak és legfeljebb 15%-os 
     nedvességtartalmúnak kell lennie. 
     A fához való tapadást gondosan fel kell mérni, és ha  
     szükséges, javasoljuk, hogy egy vagy több réteg gyorsan 
     keményedő epoxi vagy poliuretán alapozóval gondosan  
     szigeteljük. 
 
Felhordás :   spatulyával 

 

    A felhasználáshoz adja hozzá az edzőt a gitthez az ajánlott arányban. 
Alaposan keverje össze, vigye fel, enyhe nyomást gyakorolva a spatulára, ügyelve arra, hogy a termék 
jól odatapadjon a felülethez. 

http://www.impa.it/
mailto:info@impa.it


SUPER WHITE 
Poliészter gitt hajóipari alkalmazásokhoz 
alkalmazásokhoz 

3047. 

IMPA Spa  - Via Crevada 9/E  -  31020 San Pietro di Feletto (TV)  Italy -  tel. +39 0438 4548  -  fax 0438 454915  -  www.impa.it  -  info@impa.it 

2 / 2. oldal 

 

 

10/03/08 LRD/nz 

 
A csiszoláshoz a következő csiszolópapírok használatát javasoljuk: P80, P120, P180, P240. 
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy a végleges festés előtt alkalmazzon szigetelő 
alapozót a gittfelületre. 
 
MEGJEGYZÉS: Alkalmazása nem ajánlott + 10°C alatti hőmérsékleten. 

 
Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki  
ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket  
végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További  
műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges 
felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ ! 

   CSAK SZAKIPARI FELHASZNÁLÁSRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat 
meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési 
körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős. 
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