
Oczyścić wstępnie powierzchnię przy użyciu SP6499 
Silicone Remover i wytrzeć do sucha. Przeszlifować 
powierzchnię papierem ściernym o granulacji P60-P80. 
Usunąć wszelkie pozostałości po szlifowaniu za pomocą 
sprężonego powietrza, odkurzyć, wyczyścić za pomocą 
SP6499 Silicone Remover i wytrzeć do sucha. 

Szlifowanie bloczkiem szlifierskim P80-P120. 

Szlifowanie maszynką o skoku 7 używając krążków 
o granulacji P80-P120. Szlifowanie końcowe 
P180-P240 z wyrównaniem krawędzi.

W celu uzyskania optymalnego przylegania 
konieczna jest gruboziarnista obróbka wstępna 
podłoża.

SP7022 BodyWorks Light  
SP7031 BodyWorks All-in-One

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

NASTĘPNA WARSTWA

DANE FIZYCZNE

PRZEPISY UNIJNE
Kod LZO 2004/42/IIB(b)(250)244

Podkategoria produktu (zgodnie z dyrektywą 
2004/42/EC) i maksymalna zawartość VOC (lotnych 
związków organicznych) (ISO 11890-1/2) w produk-
cie gotowym do użycia

IIB/b. Szpachlówka/Wypełniacz - wszystkie rodza-
je. Wartości graniczne UE: 250 g/l. (2007). Produkt 
ten zawiera maksymalnie 244 g/l VOC.

Baza chemiczna Nienasycone żywice poliestrowe i mineralne wypełniacze włókna szklanego.

Właściwości fizyczne

Lepkość > 20,5 mm²/s 40°C / 104°F

Ciężar właściwy (g/l) 1,48

Dyspersja LZO 244 g/l

Temperatura zapłonu            
Tygiel zamknięty 32°C / 89,6°F

Obj.% części stałych -

Wydajność
-

-

Połysk -

Kolor Szary

Dodać 1-3 procent utwardzacza Peroxide Hardener.

Nie dodawać więcej niż 3% wagi utwardzacza, 
gdyż może dojść do odbarwienia (wykwitów).

Nakładać pierwszą warstwę silnie wprowadzając aż 
do zupełnego wypełnienia uszkodzonego obszaru. 
Nakładać drugą warstwę tworząc wypukłość 
na uszkodzonym obszarze. Zalecane jest użycie 
profesjonalnej szpachelki / pacy.

Zawsze mieszać produkt na czystej powierzchni, 
najlepiej używać deski do mieszania.

 

Czas schnięcia może być różny w zależności od 
wilgotności i temperatury. Podany czas suszenia w 
podczerwieni może być różny w zależności od 
wybranego systemu suszenia na podczerwień.

Utwardzone stare warstwy, żelazo, blacha stalowa i 
wzmocnione włóknem szklanym tworzywo sztuczne. 

 
Czas przydatności do nanoszenia może być różny w 
zależności od wilgotności i temperatury.

-

PROPORCJE MIESZANIA

NAKŁADANIE

CZAS ŻELOWANIA W 20°C (68°F)

4 minuty

CZAS ODPAROWANIA I SCHNIĘCIA

Czas schnięcia przy 20°C (68°F) Utwardzenie podczerwienią

12 min 4-5 min na metr

PODŁOŻA

ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI

Żywotność przy 
w 10°C (50°F)

Żywotność przy 
w 20°C (68°F)

Żywotność przy 
w 30°C (86°F)

14 min 7 min 3 min

DODATKI

Ta wzmocniona włóknem szklanym szpachla SP7063 BodyWorks Glass jest wyjątkowa w porównaniu z innymi; pozostawia mniej otworów i nie 
przywiera do noża, pacy czy łopatki. To powoduje, że jest tak łatwa w mieszaniu i rozprowadzaniu na powierzchni. Wytrzymałość i elastyczność 
wynikają z zastosowanej mieszanki włókien, idealna do łączenia i wypełniania szczelin i otworów. Dobrze poddaje się szlifowaniu, nie klei się idoskonale  
przylega do powierzchni.

INFORMACJE OGÓLNE

SP7063
BodyWorks Glass

Dane na tej karcie zawierają typowe wartości. Ponieważ wydajność produktu zależy od różnych sposobów nakładania, informacja ta powinna służyć jedynie jako wskazówki ogólne. Firma 
Valspar nie udziela gwarancji i nie ponosi zobowiązania za przydatność podanych informacji. O ILE FIRMA VALSPAR NIE ZAŚWIADCZY NA PIŚMIE INACZEJ, VALSPAR NIE UDZIELA GWARANCJI, 
W TYM DOROZUMIANEJ, ORAZ NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO ZA PRZYDATNOŚĆ DO ODSPRZEDAŻY LUB DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA ORAZ ZA 
NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH. FIRMA VALSPAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KUPUJĄCEGO ZA SZKODY SPECJALNE, INCYDENTALNE LUB NASTĘPCZE. Odpowiedzialność w 
przypadku stwierdzenia wady tego produktu jest ograniczona do wymiany wadliwego produktu lub zwrotu ceny jego zakupu, według uznania producenta. © 2012 The Valspar Corporation. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Revision Date: May 2022
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Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych 
(zaleca się stosowanie maski z doprowadzeniem świeżego 
powietrza). 

    
W celu otrzymania szczegółowych informacji należy kliknąć 
następujące łącze do Arkusza danych dotyczących 
bezpieczeństwa:

 

https://www.spralac.com

Chronić skórę rękawicami.

Universal nitro cleaner.

Wyczyścić narzędzia przed stwardnieniem produktu.

 

Minimalny okres dwa lata;   
(W normalnych warunkach przechowywania   
10°C - 30°C / 50°F - 90°F ) (nieotwarte opakowanie)

-

OCHRONA

CZYSZCZENIE

PRZECHOWYWANIE / CZAS PRZYDATNOŚCI DO 
UŻYCIA (LATA)

UWAGI


