
Fillerit
Laajasta fillerivalikoimasta löytyvät 

tuotteet erilaisiin tarpeisiin, 
maalausprosesseihin 

ja työmenetelmiin. 
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Super filleri
04001-04004-04007-04109 GREEN-TI FILLER

Filleri, joka saatavissa 4 värissä (Valk. V.harm., T.Harm. ja vihreä). 
Se on helppo käyttää, sen täyttöteho ja loppu pinta takaavat, että 
tämä tuote on “klassikko” LECHLER:n automaalausvalikoimassa. 
• Korkea täyttöteho 200 µ saakka.
• Erittäin helppo ruiskuttaa. 
• Erittäin helppo hioa. 
• Hyvä peitto.

Korkea suorituskyky
04706 – 04710 MACROFAN HS HIGH FILLER

Erittäin suorituskykyinen filleri. Ihanteellinen esivalmistelutuote 
ammattimaiseen automaalaukseen.
• Erinomainen täyttöteho. 
• Erinomainen eristysteho. 
• Helppo hioa.
• Turvallinen käyttää. 
• Vaalea ja tumma harmaa sekoitettavissa keskenään.

Korkea tuottavuus
04806 - 04810 MACROFAN HS RAPID FILLER

Erittäin nopeasti kuivuva filleri/sealer kahdessa harmaan 
sävyssä. Tuote maalarille, joka haluaa tuotteelta nopeutta, 
turvallisuutta ja hyviä teknologisia ominaisuuksia. 
• Hyvä täyttöteho. 
• Erinomainen eristysteho myös paikkakorjauksissa. 
• Hyvä hioa.
• 2 väriä sekoitettavissa keskenään. 
• Kuivuu erittäin nopeasti.

Korkeinta tehokkuutta uusille osille
04302-04306-04310 MACROFAN HS 
AUTOLEVEL PRIMER

Primer/filleri suoralla tartunnalla tavallisille autoissa käytettäville 
pinnoille (kataforeesi, muovit yms.) voidaan käyttää märkää-märälle 
työmenetelmällä, kuten myös hiontamaalina.
Soveltuu korkean suorituskyvyn maalausprosesseihin.
• Tartunta ilman hiontaa kataforeesille ja yleisimmille autoissa   
   käytettäville muoveille. 
• Hyvä eristysteho.
• Erinomainen tasoittuvuus märkää-märälle järjestelmässä. 
• Melko hyvä hiottavuus, kun käytetään hiontamaalina. 

Erittäin monipuolinen
04804 MACROFAN HS ISOSEALER

Tuotteen tuottavuus ja sen käyttö nopeasti märkää-märälle työme-
netelmällä ja paikkakorjauksessa takaavat korkean tuottavuuden ja 
monipuolisuuden.  
• Erinomainen eristysteho myös liuotinherkillä pinnoilla. 
• Hyvä hioa.
• Erinomainen tasoittuvuus. 
• Monikäyttöisyys.

Silkkaa eristystä
04122 HI-GARD SEALER
Läpinäkyvä akryylisealer. Ihanteellinen esivalmistelutuotteeksi 
märkää-märälle työmenetelmissä, jossa työskentelyaika on pääte-
kijä fillerin valinnassa.  
• Ei värjää ovenpieliä. 
• Erinomainen tasoittuvuus.
• Täydellinen tartunta pinnalle. 
• Sävytettävissä.

Multiprogram on projekti, joka tähtää kovetteiden ja ohentei-
den järkeistämiseen. Se mahdollistaa varastoitavien tuotteiden 
vähentämisen ja annosteluvirheiden pienentämisen oleellisesti,
kun käytössä samat ohenteet ja kovetteet eri tuotteille. 
Kaikki tuotteet käyttävät samoja MH100 sarjan kovetteita ja Auto-
refinish sarjan ohenteita ja (00740 - 00741- 00742 - 00755).

Kaikki tuotteet ovat yhdenmukaisia direktiivin 2004/42/CE/IIb (d) 
(540) kanssa.

Grey scale

04007/04710/04810 T. Harmaa 100 70 50 10

04004/04706/04806 V. Harmaa 30 50 90 100

Harmaan skaala

04310 Musta 100 50 25

04306 Harmaa 50 100 50

04302 Valkoinen 75 50 100

MAAHANTUOJA:
Ykkösväri Oy
Vanha Vaasantie 10
33470 YLÖJÄRVI
PUH 010 666 4700
EMAIL: ykkosvari@ykkosvari.fi
www.ykkosvari.fi
LECHLER -jälleenmyyjät:
www.ykkosvari.fi/yhteystiedot.htm


