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MOTIP FILLER COMPOUND 
Chit poliesteric 

 
DESCRIEREA PRODUSULUI 

Chit poliesteric de umplere bicomponent de 
umplere format dintr-un amestec de răşini 
poliesterice cu nivel mediu de elasticitate, 
foarte reactive, răşini amino-preaccelerate cu 
diverse minerale şi cu diverşi compuşi 
ecologici şi cu pigmenţi de aluminiu. Se 
utilizează pe metal, lemn, beton. Pentru 
umplerea găurilor şi pentru uniformizare, 
pentru remodelarea suprafeţelor pretratate în 
timpul reparaţiilor, pentru componentele de 
caroserie şi alte suprafeţe metalice, pentru 
recondiţionarea şi refacerea suprafeţelor din 
lemn sau beton, ex. trepte de scări, fixarea 
bolţurilor şi şuruburilor de ancorare etc. 
Pentru utilizare universală în sectorul de 
hobby şi DIY. 
Orificiile de coroziune locală cu un diametru 
sub 12 mm pot fi umplute înainte cu MOTIP 
Chit cu fibră de sticlă. 
 
CALITATE ŞI PROPRIETĂŢI 

- Uşurinţă în aplicare 
- Rapid, economisire timp de 

manipulare 
- Aderenţă foarte bună pe diferite 

suprafeţe 
- Uşor de şlefuit, chiar şi după o 

perioadă mai lungă 
- Potrivit pentru stratul de email de la 

calorifer / cuptor 
- Nu conţine azbest şi silicon 
- Rezistent la acizi slabi şi baze, 

combustibili, solvenţi, apă şi sare 
pentru dezgheţare 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE FIZICE ŞI 
CHIMICE 
Baza întăritorului: răşină poliesterică cu 
materiale minerale de umplere  
Culoare: ocru 
Miros: stiren 
Consistenţă: moale, tixotropică, păstoasă 
Perioada de prelucrabilitate la 20°C: aprox. 
3 - 5 minute 
Temperatura de lucru: min. 12°C 
Timp de uscare (la 20°C, umiditate relativă 
a aerului 50%): poate fi sablat după aprox. 
20 minute 
Temperatura de aprindere: aprox. 33°C 
(răşină); nu se aplică pentru întăritor 
Densitate la 20°C: chit 1,85 g/cm3, întăritor 
1,15 g/cm3 
Adăugare întăritor: 2 - 4% (amestec optim 
2,5%) 
Temperatura la care rezistă materialul 
întărit: 120°C 
Stabilitate la depozitare: 24 luni dacă este 
depozitat corespunzător (10°- 25°C, umiditate 
relativă a aerului de max. 60%) în recipientul 
original nedeschis. A se feri de lumina directă 
a soarelui, de îngheţ şi umezeală. 
Ambalaj: recipiente din metal cu inel; 
întăritor: tuburi din plastic. 
 
DATE REFERITOARE LA MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR ŞI ETICHETARE 
Ecologic: Produsele MOTIP DUPLI nu 
conţin metale grele. Capacul şi ambalajul 
sunt realizate din material reciclabil. 
Eliminarea deşeurilor: Aerosolurile golite 
complet se pot recicla sau pot fi eliminate în 
containere speciale pentru produse 
reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite 
complet nu ar trebui eliminate ca şi produs 
reciclabil. 
Marcaje/etichetare: Toate produsele sub 
brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în 
conformitate cu reglementările in vigoare 
privind etichetarea ale Preparation Guideline 
1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu 
cerintele TRGS 200 si TRG 300 precum şi  
cu recomandările ghidului 75/324/EWG aflate 
in vigoare. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
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Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie textul 
de pe etichetă! 
Aplicare: 

- Obiectul ce urmează a fi reparat 
trebuie să fie curăţat de rugină, uscat, 
degresat şi şlefuit. 

- Amestecaţi bine cantitatea necesară 
de chit din cutie cu doza 
corespunzătoare de întăritor. 

- Aplicaţi materialul amestecat într-un 
strat de grosimea dorită. 

- Curăţaţi uneltele imediat după 
utilizare, dacă este necesar cu un 
diluant nitro. 

- Nu turnaţi materialul amestecat înapoi 
în cutie. 

- După aprox. 20 minute zona reparată 
poate fi găurită, şlefuită, tăiată cu 
ferăstrăul, pilită şi vopsită. 

 
TERMEN DE VALABILITATE 
24 luni dacă este depozitat corespunzător 
(10°-25°C, umiditate relativă a aerului de 
max. 60%) în recipientul original nedeschis. A 
se feri de lumina directă a soarelui, de îngheţ 
şi umezeală. 
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