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 GUPA 

 Filler pentru lemn cu uscare rapida. 
  

  

Generalitati 
Proprietati principale Filler monocomponent pentru reparatii mici si rapide, pentru a umple gauri 

mici si crapaturi din lemn sau pentru a face mici retusuri.  
 Acesta contine fibre de lemn ce dau acestuia caracteristicile estetice si 

mecanica appropriate fibrei lemnului insasi.  
 Se poate acoperi cu orice tip de primer (grund) sau lacuri incolore.  

Utilizare Recomandat pentru reparatii de mica amploare, retusuri, chiar pe suprafete 
mari, dar care nu cer grosime de strat mare. 

 Potrivit pentru lucrari la interior sau exterior.  
 

Date despre aplicare  
Metode de aplicare Cu o spatula. 
Uscare Depinde de grosimea stratului si temperatura ambianta. 
 Un strat de 100 microni se usuca “la praf” in 4-5 minute. 
Slefuire Dupa aprox. 1 ora la 20°C. 
Revopsibil Dupa slefuire cu vopsele sau lacuri diluabile cu apa sau cu solvent.  
 

Proprietati 
Culori Stejar inchis – Stejar deschis – Mahon – Meranti – Merbau – Natural – 

Teak  
Ambalare 750 ml – 150 ml. 
Densitate 1,07 + 0,02 g/cm³. 
Continut non-volatile 54 + 1 % din greutate. 
Pastrare 2 ani in containere sigilate. 
 

Instructiuni de utilizare 
Pregatirea suprafetei Substratul trebuie sa fie uscat curat si fara praf. 
 Crapaturile trebuie curatate de praf din interior cu o pensula. 
 Daca este posibil, se recomanda o slefuire usoara a partilor laterale pentru 

ca acestea s fie usor rugoase (asigura o mai buna aderenta a filler-ului).  

 Lemnul cu carii se trateaza in prealabil cu Cetol HLS. 

Aplicare Cand se aplica se lasa un mic surplus ( “head”), ca atunci cand acesta se 
trage, la uscare s nu scada sub nivelul suprafetei chituite. 

 Produs este gata de aplicare ; se aplica cu o splatula (lama de cutit) in mai 
multe straturi subtiri, successive, pentru apermite solventilor din produs, din 
fiecare stat aplicat sa se evapore. 

 A se evita aplicarea de cantitati mari intr-un singur strat.  

 Pastrarea se face in recipientul original, bine inchis, pentru a evita uscarea 
produsului.  

 Daca se doreste folosirea de cantitati mici de produs acesta se subtiaza cu 
dilant nitrocelulozic. 

 


