
Arboritec AB   Olof Wijksväg 9,   444 65 Jörlanda,   SWEDEN   Tel: +46 303 56330   Mail: post@arboritec.com    www.arboritec.com

FillerMix
 Wypełniacz szczelin 

OPIS PRODUKTU

• Wodne spoiwo służące do przygotowania szpachlówki stolarskiej
• Wymieszany z pyłem z cyklinowania powierzni drewnianych , na których

zostanie użyty
• Używany do wypełniania pęknięć i łączeń pomiędzy deskami lub panelami

parkietowymi
• Szybkoschnący , ma wysoką skuteczność wypałniania i łatwy do

wycyklinowania
• Niska zawartość rozpuszczalnika , nie palny o neutralnym zapachu
• Tylko do użytku wewnętrznego

PRZYGOTOWANIE

Należy wycyklinować podłogę do czystego drewna. Arboritec Filler Mix 
należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Następnie należy wymieszać go 
z pyłem z przedostatniego cyklinowania (60-80) i uformować masę 
szpachlową.

NAKŁADANIE

Należy nałożyć Arboritec Filler Mix za pomocą szpachelki na całą podłogę. 
Duże połączenia mogą wymagać podwójnej lub potrójnej aplikacji. 
Należy pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 60 minut, w zależności 
od temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Do 
ostatecznego cyklinowania należy użyć grubości 120. Arboritec Filler Mix 
jest zaprojektowany do użycia z lakierami i olejami Arboritec.

CZYSZCZENIE

Szpachlę i inne narzędzia należy umyć wodą.

WPŁYW NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE

Arboritec Filler Mix nie został sklasyfikowany w przepisach C.H.I.P. 
Powinno zachować się zwykłe środki ostrożności zalecane przy użyciu 
produktów chemicznych. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Należy używać rękawiczek i okularów ochronnych. W razie kontaktu ze 
skórą , należy zmyć środek wodą z użyciem mydła. W razie kontaktu z 
oczami należy środek wypłukać dużą ilością wody. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji należy zapoznać się z zaleceniami zawartymi 
w materiałach odnośnie ostrożności korzystania z produktu.

DANE TECHNICZNE

Zawartość 
Zużycie: 
Rozpuszcalniki:  
pH.:
Czas schnięcia: 

Przechowywanie  

Opakowanie: 

Kopolimer akrylanu wzmocniony włóknem 
1litr na  8-10 m2

<1%
7-8
3 do 24 godzin do ostatecznego polerowania 
10 godzin po ostatecznym polerowaniu
12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze 
+10C +25C. Chronić przed mrozem. Trzymać z 
dala od dzieci
5 l plastikowe pojemniki
1 l plastikowe pojemniki

Powyższe informacje i zalecenia są jedynie wskazówkami do użycia. 
Podane wartości odnoszą się do stosowania w normalnych 
warunkach i mogą ulec zmianie w zależności os sposobu aplikacji i 
panujących warunków takich jak temperatura , itp.. Pozostawiamy 
sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek bez 
wcześniejszego uprzedzenia. Szczegółowe dane na temat środków 
bezpieczeństwa są udostępniane użytkownikom na życzenie.
Trzymać z dala od dzieci.
Porady techniczne: Skontaktuj się z dystrybutorem lub z Działem 
Obsługi Technicznej Arboritec pod nr tel. +46 303 56330

Powyższe informacje i zalecenia są wskazówkami do użycia i nie 
stanowią gwarancji. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność 
ponosi użytkownik , który zobowiązany jest do postępowania zgodnie z 
podanymi informacjami oraz przeznaczeniem produktu. Jeśli 
użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości zalecamy przeprowadzenie 
próby przed użyciem. Przed użyciem proszę się upewnić, czy wszystkie 
informacje zostały przez Państwa przeczytane i odpowiednio 
zrozumiane wraz z opisanymi środkami ostrożności.
REV 13-04-25 Powyższe dane zastępują wszystkie wcześniejsze wersje.




