
Okiem 
     fachowca!



Dwuskładnikowa szpachlówka poliestrowa 
wzmacniana ciętym włóknem szklanym. Cha-
rakteryzuje się dużą wytrzymałością mecha-
niczną przy zachowaniu odpowiedniej ela-
styczności. Zalecana do wypełniania dużych 
ubytków oraz wzmacniania osłabionych ko-
rozją elementów karoserii samochodowej po 
uprzednim ich oczyszczeniu. Posiada dobrą 
przyczepność to różnych podłoży (w tym także 
do ocynkowanych).

Dostępna w opakowaniach: 0,25 kg; 0,5 kg i 1,8 kg 
wraz  z  utwardzaczem.

Dwukomponentowa szpachlówka poliestrowa ła-
twa w aplikacji, idealna do szlifowania ręcznego 
jak i mechanicznego. Zalecana do wyrównywania 
powierzchni, których ze względu na brak dostępu 
nie można obrabiać mechanicznie. Charakteryzuje 
się odpowiednią twardością przy zachowaniu wy-
sokiej elastyczności, która minimalizuje ryzyko po-
wstania pęknięć nawet na większych powierzch-
niach. Jej dobra przyczepność do różnego rodzaju 
podłoży pozwala na stosowanie jej również na stal 
ocynkowaną.

Dostępna w opakowaniach: 0,25 kg; 0,5 kg i 1,8 kg 
wraz z utwardzaczem.

Podstawowa szpachlówka poliestrowa o uniwer-
salnym zastosowaniu, bardzo łatwej obróbce  
i dobrej szlifowalności. Charakteryzuje się odpor-
nością mechaniczną i elastycznością odpowiednią 
do wypełnianych ubytków. Jej doskonała przy-
czepność pozwala na stosowanie jej na zagrunto-
wane jak i niezagruntowane powierzchnie meta-
lowe.

Dostępna w opakowaniach: 0,25 kg; 0,5 kg; 1,8 kg  
i 6 kg wraz z utwardzaczem.

Szpachlówka uniwerSalna

Szpachlówka Soft

Szpachlówka z włóknem Szklanym



Poliestrowa szpachlówka wypełniająca z dodat-
kiem pyłu aluminiowego. Charakteryzuje się wy-
soką odpornością na podwyższone temperatury, 
znakomitą przyczepnością, gładką strukturą oraz 
dobrą elastycznością. Ze względu na swoje wła-
ściwości przeznaczona jest do wypełniania du-
żych ubytków elementów karoserii narażonych 
na zmiany temperatur. Szczególnie zalecana przy 
ciemnych kolorach lakierów samochodowych.  
Łatwa w aplikacji i szlifowaniu.

Dostępna w opakowaniu: 1,8 kg wraz z utwardza-
czem.

Szpachlówka lekka

Poliestrowa szpachlówka wypełniająca, która  
dzięki zastosowaniu lekkich wypełniaczy, posiada 
ciężar właściwy znacznie niższy w porównaniu ze 
standardową szpachlówką wypełniającą. Charak-
teryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża,  
a niski skurcz podczas utwardzania pozwala na 
stosowanie jej na dużych powierzchniach. Pod-
czas nakładania szpachelką nie zapowietrza się 
i  tworzy  ładną, gładką  powierzchnię.  Można  ją  
pokrywać  innymi szpachlówkami  poliestrowymi,  
szpachlówką  natryskową oraz podkładem akrylo-
wym. Łatwa w aplikacji i szlifowaniu.
 
Dostępna  w  opakowaniu:  1l  wraz  z  utwardza-
czem.

Szpachlówka plaStic

Szpachlówka ta dedykowana  jest  do  naprawy  
elementów  z  tworzyw  sztucznych  (m.in.  zde-
rzaków samochodowych). Posiada bardzo dobrą 
elastyczność i znakomitą przyczepność do więk-
szości tworzyw sztucznych z wyjątkiem teflonu i 
polietylenu. Jej ciemny kolor został dostosowany 
do koloru większości  elementów  z  tworzyw  sto-
sowanych  w samochodach. Idealna do szlifowania 
ręcznego oraz mechanicznego.
 
Dostępna w opakowaniach: 0,25 kg i 0,5 kg wraz   
z utwardzaczem.

Szpachlówka z pyłem aluminiowym
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Zestaw NaprawcZy

Składa się z maty szklanej, utwardzacza oraz żywicy po-
liestrowej służącej do naprawy większych ubytków i sko-
rodowanych  miejsc  karoserii  samochodów,  przyczep  
campingowych  oraz  łodzi  i  jachtów.  Uzyskana  powło-
ka  posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża. Jest 
odporny na działanie warunków atmosferycznych (tem-
peratury, deszcz, śnieg, światło), niektóre: benzyny, kwasy  
i zasady, a także smary i oleje.

Dostępny  w  opakowaniu:  250  g  wraz  z  matą  szklaną  
i utwardzaczem.

sZpachlówka Natryskowa

Trójskładnikowa szpachlówka poliestrowa dostępna również w wersji 
dwuskładnikowej stosowana jako warstwa wykańczająca. Bardzo dobrze 
przyczepna do różnego rodzaju podłoży, doskonale wypełnia rysy po-
wstałe po obróbce wcześniej nałożonych mas szpachlowych, jak również 
wygładza wgłębienia, zadrapania oraz pęknięcia w karoseriach samocho-
dowych, łodziach itp. Przeznaczona do nanoszenia pistoletem natrysko-
wym również na powierzchnie pionowe. Przygotowana do obróbki ręcz-
nej oraz maszynowej drobnoziarnistym papierem ściernym.  

Dostępna w opakowaniu: 1,2 kg wraz z utwardzaczem w formie płynnej  
i rozcieńczalnikiem (również w wersji 2K).



koNfekcjoNowaNa mata sZklaNa 
Wykonana   z   pojedynczych   włókien   ułożonych   w   spo-
sób  losowy,  połączonych  w  całość  za  pomocą  specjalnej 
emulsji.   Oferowane   przez   nas   maty   cechuje   miękkość,  
co pozwala na formowanie dowolnych kształtów oraz form. 
Wykonany laminat w połączeniu z żywicą poliestrową i na-
prawczą Polfill cechuje duża wytrzymałość mechaniczna, 
łatwość aplikacji, elastyczność i sprężystość. 

Dostępne  gramatury:  150  g/m²,  300  g/m²  oraz  450  g/m².  
Opakowanie jednostkowe zawiera 0,5 m² maty szklanej.

Żywica poliestrowa 

Wysoce  specjalistyczny  produkt  opatrzony  certyfikatem 
jakościowym  GERMANISCHER    LLOYD.  Posiada  unikalny 
wskaźnik zmiany barwy w czasie żelowania, łatwość aplika-
cji, odporność na działanie smarów, olejów, rozcieńczonych 
kwasów,  dużą  elastyczność  i  sprężystość  oraz  możliwość 
lakierowania. Bardzo dobra przyczepność do metali, drew-
na, laminatów kamienia, pozwala na szerokie zastosowa-
nia.  W   połączeniu z konfekcjonowanymi   matami   szkla-
nymi Polfill idealnie tworzy mocny, sprężysty i odporny na 
uszkodzenia mechaniczne laminat. Doskonale nadaje się do 
napraw większych ubytków, skorodowanych miejsc, dziur, 
łodzi, jachtów oraz wszelkich wyrobów z laminatu. 

Dostępna w opakowaniu:  1kg wraz z utwardzaczem w for-
mie  płynnej.

Żywica NaprawcZa 
Jest  to  podstawowy  produkt  skierowany  do  profesjonal-
nych  i  półprofesjonalnych  odbiorców.  Łatwy  w  aplikacji, 
jak  również  nadający  się  do  lakierowania.  W  połączeniu 
z   konfekcjonowanymi   matami   szklanymi   Polfill   tworzy 
bardzo  sprężysty  i  odporny  na  uszkodzenia  mechaniczne 
laminat.  Wysoka  odporność  na  działanie  smarów,  olejów, 
rozcieńczonych kwasów pozwala na szerokie zastosowanie  
w szkutnictwie, motoryzacji,  jak również w budownictwie. 

Dostępna w opakowaniu: 1 kg wraz z utwardzaczem.



Produkty marki Polfill przeznaczone są do renowacji karoserii samochodów osobowych, ciężaro-
wych, autobusów, przyczep campingowych, jak również łodzi i jachtów.

Śledzimy  trendy  technologiczne.  Dzięki  temu  możemy  zaoferować  Klientom  wyroby  dobrej  
jakości  w rozsądnej cenie!

Systematycznie wprowadzamy do oferty kolejne produkty. Dajemy Klientom możliwość bezpiecz-
nej pracy ze sprawdzoną marką!

Zapewniamy nadzór aplikacyjny. Nasz technik przeprowadzi z Tobą próby, aby dać Ci pewność do-
brego wyboru!

Zapytaj o nasze produkty w najbliższym punkcie sprzedaży. Poprzez sieć naszych dystrybutorów 
jesteśmy w stanie zaopatrzyć każdy warsztat w produkty marki Polfill!

Polfill to idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie czas i precyzję!

Producent: 
LERG-CHEM Sp. z o.o. 
Pustków – Osiedle 59D
39-206 Pustków 3
www.lergchem.pl

Dział Obsługi Klienta:
Tel. +48 14 680 62 85
Fax: +48 14 666 11 71 
E-mail: lergchem@lergchem.pl

Przedstawiciel:


