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Dvonamenski polnilec: en proizvod za vse

Lesonal 2K Filler 540
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Kdaj se izkaže da je manj lahko 
več? Ko izberete Lesonal 2K 
Filler 540 kot pomemben del v 
vašem sistemu. 
Lesonal 2K Filler 540 je 
dvonamenski polnilec, pri-
meren tako za obrušene kot 
neobrušene nanose. Lahko 
se uporablja v kombinaciji z 
vsemi Lesonalovimi trdilci in 
razredčili. Brusna različica se 
izvrstno brusi, nebrusna pa se se 
dobro razlije.

S samo enim proizvodom za 
brusno različico in nanašanjem 
mokro na mokro ter samo tremi  
odtenki  vam ne bo potrebno 
imeti velike zaloge. Izbrali boste 
primeren odtenek v trenutku 
–preverili boste Lesonalovo 
barvno karto za izbor pravega 
odtenka fillerja glede na barvo
avta. S tako enostavnostjo 
uporabe je malo tveganja za 
napako, hkrati pa boste prihranili 
denar.

Rezultat uporabe Lesonal 2K 
Fillerja 540 je enostaven - manj 
je več. Manj zaloge, manj truda. 
Bolj zadovoljne stranke.

Ampak to še ni vse: Lesonal 
2K Filler 540 je na razpolago v 
treh odtenkih: bel, siv in črn. 
S samo temi tremi niansami 
boste dosegli izredno pokritje z 
vašimi osnovnimi in končnimi 
premazi. Poleg tega so odtenki 
posebej oblikovani tako, da 
zagotavljajo da dobite sijajne 
rezultate če delate z dobro ali 
slabo pokrivnimi barvami.

Lastnosti
- dvonamenski proizvod primeren za 

brusno in nebrusno različico
 - uporaben v kombinaciji z vsemi 

Lesonalovimi trdilci in razredčili
- izvrstne značilnosti za obdelavo, dobro 

razlitje materiala
- en izdelek visoke kakovosti in obdelavo 

mokro na mokro
 - samo trije odtenki – bela, siva in črna za 

optimalno prekritje
- hitro sušenje  
- mešalno razmerje
Brusna različica: 5:1:1
Ne-brusna različica: 5:1:2

Prednosti 
- en sam proizvod primeren 
 za za vse tipe popravil 
- omejeno tveganje za napako
- prihranek materiala in časa
- potrebna je majhna zaloga
- prihranek na osnovnih in 

končnih nanosih
- prihranek časa
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