
 
Műszaki adatlap 

FAST-COVER 

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain 
alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek 
használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a 
felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A 
műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott. 
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Használatra kész, könnyű, akril javító gitt 
 

Leírás 
 
A FAST-COVER egy azonnal használható akril 
javító gitt repedések, rések vagy lyukak betöltésére 
és foltozására egy egyszerű lépésben. A kezelt 
felület 30 perc múlva festhető. 

 

Alkalmazási terület 
 
A FAST-COVER olyan porózus felületeken 
használható mint vakolat, gipszkarton vagy egyéb 
szárazfalazaton, fán stb., 5 cm vastagságig. Nem 
reped meg és nem kell lecsiszolni. 

 

Műszaki adatok 
 
Szín:   fehér 

Sűrűség:   0.36 kg/l 

Alkalmazási  
hőmérséklet: +5°C és +35°C között 

Festés:  30 perc után 

 

Felhasználási javaslat 
 
1. Felület 
A lyukakat vagy a repedéseket alaposan tisztítsa 
meg (törölje le, kefélje le stb) a portól, zsírtól, 
leváló alkatrészektől és egyéb szennyeződésektől. 
Felhordás előtt az anyagot alaposan keverje fel, 
míg egy képlékeny anyag nem jön létre. 
 
2. Alkalmazás 
A gittet egy gittelő késsel vigye fel a kívánt helyre 
és nyomja le, míg teljesen ki nem tölti a hézagot. A 
felszínt simítsuk el egy gittelő késsel. A javított 
felület száradása után (kb 30 perc) a felület 
festhető. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csomagolás 
 
FAST-COVER 0,5 literes, 1 literes és 5 literes 
műanyag vödörben kapható. 

 

Tárolás 
 
A gyártástól számított 12 hónap, eredeti, bontatlan 
csomagolásban, +5°C és +35°C közötti 
hőmérsékleten tárolva. Óvja a közvetlen 
napsugárzástól és fagytól. 

 

VOC 

 
A 2004/42/CE irányelv szerint (II. Melléklet, A. 
táblázat), a megengedett legnagyobb VOC 
tartalom a g termékalkategóriára, WB típusra 
vonatkozóan, 30 g/l (2010) a használatra kész 
termékek esetében. 
A használatra kész FAST-COVER termék 
legfeljebb <30 g/l VOC-t tartalmaz. 
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