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AVTOCOL KIT SOFT  
 

PODROČJE UPORABE 

Dvokomponentni poliestrski kit, ki je namenjen izravnavi večjih in manjših neravnin na kovini, lesu ali plastiki. Z njegovo uporabo 
dobimo lepo, gladko,in neporozno površino. 
 
 
LASTNOSTI  

• odlična mazavost 

• hitro sušenje 

• lahko in enostavno brušenje 
 
 

TEHNIČNI PODATKI 

SESTAVA Nenasičena poliestrska smola, katalizator je organski peroksid 

BARVNI TONI Umazano bela 

GOSTOTA 1710 – 1810 kg/m3 

REDČENJE Ni potrebno 

EU VOC kategorija in meje Max. 235 g/l 

RAZMERJE MEŠANJA 100 utežnih delov kita: 2 utežna dela organskega peroksida. Pri nižjih temperaturah 
(15 – 20 °C) dodajamo 3 % organskega peroksida, da dosežemo isti čas sušenja. 

UPORABNI ČAS MEŠANICE 5 – 10 min/20 °C 

EMBALAŽNE ENOTE 0,5 in 1 kg 

UPORABNOST 24 mesecev v originalno zaprti embalaži (v originalno zaprti embalaži v suhem 
prostoru pri temperaturi od +5 do +35 ᵒC). 

  

NAVODILA ZA UPORABO 

NAČINI  NANAŠANJA Z lopatico; pred uporabo kit premešamo, dodamo predpisano količino organskega 
peroksida in ponovno dobro premešamo.  

POGOJI DELA  

SUŠENJE (T = +20 ᵒC, rel. vlažnost 65%) 30 – 60 minut 

SUŠENJE (T = +60 °C) 10 – 20 minut  

IZDATNOST Odvisno od debeline kitane površine 

  

 
 

PRIPRAVA PODLAGE  

Podlaga mora biti suha, čista in razmaščena ter obrušena. Kit in podlaga na katero ga nanašamo mora biti predhodno ogreta 
(24 ur na sobni temperaturi). 

 
Po sušenju 30 – 60 min/20 °C kit vedno brusimo z različnimi brusnimi papirji: 
- strojno: najprej z grobimi papirji  P60 – P80, nato s P150, in na koncu s P280 – P360, 
- ročno: uporabimo za končno brušenje bolj fin papir P360. 
   
Tako površino primerno pripravimo za naslednji sloj premaza. V primeru kadar brusimo samo z grobim papirjem so lahko vidni 
sledovi brušenja (raze) na končnem premazu. 
 
Za lepši končni videz priporočamo po brušenju  nanos enega ali dveh slojev TESSAROL osnovne barve UNI. Tako pripravljeno 
površino nato zaščitimo s pokrivno barvo TESSAROL Metal Express. 

 


