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FIȘĂ TEHNICĂ 

 

CHIT SOFT 1,8kg 

 

 

 

❖ CARACTERISTICI 
Chit poliesteric ușor de aplicat și de șlefuit. Creat pentru a umple atât iregularitățile unor suprafețe 

de mari dimensiuni, cât și cavitățile de dimensiuni reduse. Proprietățile sale fizice perfecte permit 

aplicarea de straturi groase pe suprafețe verticale, iar flexibilitatea sa reduce riscul de crăpare, 

chiar pe suprafețe mari. Recomandat pentru prelucrare manuală și mecanică. 

 

 

❖ SUPRAFEȚE 
Oțel, oțel galvanizat, aluminiu, laminate poliesterice, straturi vechi de vopsea. 

A nu se aplica direct peste grunduri reactive,  produse acrilice monocomponente și produse 
nitrocelulozice.   

 

❖ PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 
Degresați, șlefuiți și curățați suprafața. 

Degresați din nou și curățați complet. 

 

❖ PREGĂTIREA CHITULUI  
Amestecați bine 100 părți din cantitatea totală a chitului cu 2-3 părți agent de întărire, până când 
obțineți o culoare uniformă.  

Folosirea unei cantități prea mari de întăritor poate duce la decolorarea stratului de la 
suprafață. 

 

❖ APLICARE 
Aplicați pe suprafață în straturi subțiri, în 4-6 minute /20°C de la preparare, la o temperatură de cel 
puțin 10°C. 
 
 

❖ USCARE 
20-30 minute la 20°C 
Temperatura sub 20°C crește timpul de uscare. 
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❖ ȘLEFUIRE 
Șlefuirea grosieră se va face cu hârtie abrazivă cu granulație P80 – P120. ❖  
Finisarea se va face cu hârtie abrazivă cu granulație P120 – P240. 
 

 

❖ FINISARE 
Chitul poate fi acoperit cu: chit poliesteric de finisaj, chit poliesteric de stropit, filler acrilic. 

 

 

❖ PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE 
Pastă tixotropică de culoare gri, cu un miros caracteristic, conține stiren. 

COV maxim în produsul gata preparat: 250 g/l. 

 

 

❖ DEPOZITARE 
Depozitați produsul închis etanș în recipientul original, într-un loc uscat și răcoros, departe de foc 
și surse de căldură, la temperaturi între 5°C și 20°C. A nu se expune la lumină solară directă. 
 

 

❖ TERMEN DE VALABILITATE 
12 luni de la data producerii. 

 

 

❖ RECOMANDĂRI DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE 
Fișa de Securitate și regulamentele aplicabile privind sănătatea și securitatea în muncă, referitoare 

la expunerea la factori chimici. 

 

 

❖ AGENT DE CATALIZARE 
Peroxid de benzoil pasta 

 

 

❖ CURĂȚARE ECHIPAMENT 
Diluant NITRO 

 

 


