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Informacja o produkcie 
SZPACHLA Z WŁÓKNEM 
STARFLEX FIBER 1.838.2307 
 
OPIS PRODUKTU 
Starflex Fiber to szpachla poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym. Posiada doskonałą adhezję. Jest 
stosowana do wypełniania ubytków, wgnieceń, naprawiania i odbudowywania poważnie uszkodzonych 
części samochodu.  
Starflex Fiber znajduje duże zastosowanie w warsztatach renowacyjnych, a także w aplikacjach 
samodzielnych i rzemieślniczych. 

PODŁOŻA  
• Goły metal • Włókno szklane, żelkot • Żeliwo 

Ważne: Nie nakładaj na podkład Ecophos, wykończenia termoplastyczne i wrażliwe na rozpuszczalniki. 
Stosując Starflex na tych podłożach, usuń z powierzchni całą powłokę lakierniczą i przeprowadzaj naprawę 
w granicach odsłoniętej powierzchni. 

 

PRZYGOTOWANIE 
Przemyj zmywaczem antysilikonowym 3600. Stare wykończenia zeszlifuj papierem P80. 

 

PROPORCJA WAGOWA 
Starflex Fiber 1 
Utwardzacz 2303 2% 
Żywotność mieszanki 9-10 minut 

 

APLIKACJA 
Liczba warstw: 1 lub więcej 
Maksymalna grubość: do kilku milimetrów 

 

SCHNIĘCIE W 20oC 20-30 minut 

 

SZLIFOWANIE 
na sucho P80-P120 

KOLEJNY PRODUKT 
Wszystkie szpachle, podkłady, podkłady wypełniające z oferty MaxMeyer. 
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INFORMACJE TECHNICZNE 
Opakowania: 1 kilogram (utwardzacz 2303: tubka 30 gramów) 
Przechowywanie: w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła. 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Prosimy czytać informacje na temat zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte w 
karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Należy również stosować osobiste wyposażenie 
ochronne. 

 
 
 

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku 
profesjonalnego 
Dane w arkuszu zamieszczono wyłącznie w celach 
informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia 
dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na 
własne ryzyko, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za skutki 
zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania 
straty, czy szkody. 
Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z 
naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą 
wiedzą techniczną. 
Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, 
takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, 
poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie. 

PPG Industries Poland Sp. z o. o. 
(Oddział w Warszawie) 
ul. Bodycha 47 
05-816 Warszawa-Michałowice 
Polska 
Telefon: +48 22 753 03 10 
Faks: +48 22 753 03 13 
www.maxmeyer.com 


