®

materiały lakiernicze
katalog produktów

YOUR NEED. OUR MISSION.

SPIS TREŚCI
SZPACHLÓWKI
UNIVERSAL szpachlówka poliestrowa uniwersalna, wypełniająca
PLASTIC szpachlówka poliestrowa na tworzywa sztuczne
BLACK UNIVERSAL szpachlówka poliestrowa, czarna uniwersalna
FINE szpachlówka poliestrowa, wykończeniowa
GLASS FIBRE szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym
ALUMINIUM szpachlówka poliestrowa, wypełniająca z aluminium
LIGHT szpachlówka poliestrowa lekka, wypełniająca
SPRAY FILLER szpachlówka poliestrowa, natryskowa

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PODKŁADY AKRYLOWE
Podkład akrylowy ACRYL FILLER 5:1
Podkład akrylowy ACRYL FILLER 4:1
Podkład akrylowy ACRYL FILLER 1K
Podkład epoksydowy EPOXY PRIMER 10:1
Podkład na plastik PLASTIC PRIMER
Podkład reaktywny WASH PRIMER 2:1
Antykorozyjny podkład przegrodowy ANTICORROSIVE ISOLATION PRIMER 3:1

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

LAKIERY AKRYLOWE BEZBARWNE
Lakier akrylowy bezbarwny ACRYL CLEAR COAT CT838 2:1
Lakier akrylowy bezbarwny ACRYL CLEAR COAT CT538 2:1
Lakier akrylowy bezbarwny ACRYL CLEAR COAT CT50 2:1
Lakier akrylowy bezbarwny ACRYL CLEAR COAT LM 72/35 2:1

LAKIERY BAZOWE 1K

19.
20.
21.
22.

23.

Lakier bazowy 1K KOLOR BASE COAT 1K COLOUR
Lakier bazowy 1K SREBRNY (METALICZNY) BASE COAT 1K SILVER

FARBY AKRYLOWE

25.

Farba akrylowa MS 2:1 TOP COAT RAL COLOURS

ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE KAROSERIĘ
Środek ochrony karoserii Baranek UBS
Farba strukturalna na zderzaki BUMPER PAINT
Żywica poliestrowa POLYESTER RESIN / Szybka żywica poliestrowa POLYESTER RESIN FAST
Zestaw reperacyjny REPAIR SET
Zestaw reperacyjny szybki REPAIR SET SPEED
Mata szklana / Tkanina szklana (rowing)

ROZCIEŃCZALNIKI

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

Rozcieńczalnik do systemów akrylowych THINER FOR ACRYLIC SYSTEMS
Rozcieńczalnik do sytemów epoksydowych THINNER FOR EPOXY SYSTEMS
Rozcieńczalnik do lakierów bazowych THINNER FOR BASE COATS
Rozcieńczalnik do cieniowania THINNER FADE OUT
Rozcieńczalnik do szpachlówki natryskowej THINNER SPRAY FILLER
Przyspieszacz schnięcia ACCELERATING AGENT
Zmywacz silikonowy SILICONE REMOVER
Dodatek antysilikonowy ANTYSILICONE ADDITIVE

33.
34.
34.

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

UNIVERSAL
Wypełniająca Szpachlówka Poliestrowa
nr art.

waga

ilość w kartonie

1096

250 g

12

1101

450 g

18

1102

700 g

18

1060

1 kg

10

1099

1,9 kg

10

7689

4 kg

4

1106

4,5 kg

1

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

czas życia
5 ÷ 6 min.
20°C

czas
utwardzania
17 ÷ 27 min.
20°C

mieszanie
wg wagi
100 : 2

P80 ÷ P120
P120 ÷ P320

Wypełniająca szpachlówka poliestrowa polecana do naprawy dużych oraz średnich ubytków. Charakteryzuje
się gładką, kremową konsystencją, bardzo dobrymi właściwościami wypełniającymi oraz wysoką jakością wykończenia. Produkt łatwy w aplikacji i obróbce, uniwersalny w zastosowaniu. Posiada bardzo dobrą przyczepność do wszelkiego rodzaju podłoży, w tym stali ocynkowanej oraz aluminium.
• Łatwa aplikacja i gładkie rozprowadzanie dzięki kremowej konsystencji.
• Dobra jakość szlifowania.
• Bardzo dobra przyczepność do metali.
• Duża trwałość wykonanej naprawy.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Kolor
Stopień połysku
Gęstość

żółty
mat
1,94 (+/- 0,03) kg/l

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 52 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie do 250 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić przed przegrzaniem!

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:
Może być aplikowany na:
- Stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe,
podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.
Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.
Uwaga:
Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.
DALSZE PRACE
Na szpachlówkę poliestrową UNIVERSAL można aplikować:
- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe
- 2-komponentowe podkłady akrylowe
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe
UWAGI OGÓLNE
- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwianiem lakieru bazowego.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

OKRES GWARANCJI
Szpachlówka Poliestrowa
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej
– 18 miesięcy od daty produkcji.
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SZPACHLÓWKA POLIESTROWA

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

PLASTIC
Szpachlówka Poliestrowa o Wysokiej Elastyczności
nr art.

waga

ilość w kartonie

2376

250 g

12

2380

400 g

18

2374

700 g

18

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

czas życia
3 ÷ 4 min.
20°C

czas
utwardzania
25 ÷ 35 min.
20°C

Kolor
Stopień połysku
Gęstość

mieszanie
wg wagi
100 : 2

P80 ÷ P120
P120 ÷ P320

ciemnoszary
mat
1,86 (+/- 0,03) kg/l

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 26 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie do 250 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić przed przegrzaniem!

2-komponentowa szpachlówka poliestrowa o wysokiej elastyczności, bardzo dobrej przyczepności i odporności mechanicznej, do wypełniania ubytków w tworzywach sztucznych. Szczególnie polecana do napraw
plastikowych elementów karoserii narażonych na wibracje.
• Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych.
• Wyjątkowo wysoka elastyczność.
• Dobra jakość szlifowania.
• Bardzo gładka powierzchnia po aplikacji i szlifowaniu.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do wszystkich zewnętrznych części karoserii wykonanych
z tworzyw sztucznych (PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR, PUR miękka
pianka, UP-GF).
Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być wcześniej starannie przetarta włókniną ścierną, odtłuszczona wodą z detergentem (nie stosować zmywaczy opartych na benzynach, gdyż mogą rozpuszczać
powierzchnię), następnie powinna być ponownie umyta wodą z detergentem, spłukana czystą wodą i osuszona strumieniem powietrza.
Uwaga:
Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.
DALSZE PRACE
Na szpachlówkę poliestrową PLASTIC można aplikować:
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
Tworzywa sztuczne zalecamy, przed podkładowaniem, zagruntować Podkładem na Tworzywa Sztuczne 1K.
UWAGI OGÓLNE
- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwianiem lakieru bazowego.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

OKRES GWARANCJI
Szpachlówka Poliestrowa
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej
– 18 miesięcy od daty produkcji.
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SZPACHLÓWKA POLIESTROWA

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

BLACK UNIVERSAL
Wypełniająca Szpachlówka Poliestrowa CZARNA
nr art.

waga

ilość w kartonie

6892

1,8 kg

10

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

czas życia
4 ÷ 7 min.
20°C

czas
utwardzania
20 ÷ 30 min.
20°C

mieszanie
wg wagi
100 : 2

P80 ÷ P120
P120 ÷ P320

Szpachlówka poliestrowa w kolorze czarnym. Charakteryzuje się drobnoziarnistą konsystencją i niewielką
elastycznością, twarda. Służy do wypełniania różnej wielkości ubytków.
2-komponentowa wypełniająca szpachlówka poliestrowa. Szczególnie polecana do napraw ciemnych
karoserii samochodowych.
• Bardzo dobra przyczepność do metali.
• Łatwy proces mieszania i aplikowania.
• Krótki czas utwardzania.
• Dobra jakość szlifowania.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Kolor
Stopień połysku
Gęstość

czarny
mat
1,98 (+/- 0,03) kg/l

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 27 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie do 250 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić przed przegrzaniem!

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.
Może być aplikowany na:
- Stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe,
podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.
Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.
Uwaga:
Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.
DALSZE PRACE
Na szpachlówkę poliestrową BLACK UNIVERSAL można aplikować:
- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
UWAGI OGÓLNE
- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwianiem lakieru bazowego.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

OKRES GWARANCJI
Szpachlówka Poliestrowa
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej
– 18 miesięcy od daty produkcji.
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SZPACHLÓWKA POLIESTROWA

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

FINE
Wykończeniowa Szpachlówka Poliestrowa
nr art.

waga

ilość w kartonie

1158

250 g

12

1147

700 g

18

1164

1,8 kg

10

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

czas życia
4 ÷ 7 min.
20°C

czas
utwardzania
20 ÷ 30 min.
20°C

mieszanie
wg wagi
100 : 2

P80 ÷ P120
P120 ÷ P320

2-komponentowa wykończeniowa szpachlówka poliestrowa służąca do wypełniania małych ubytków lub wyrównywania rys po szpachlach konstrukcyjnych. Bardzo łatwa w aplikacji i obróbce. Po oszlifowaniu daje
idealnie gładką powierzchnię.
• Doskonale wypełnia drobne nierówności naprawianych elementów.
• Bardzo dobra przyczepność do metali.
• Łatwy proces mieszania i aplikowania.
• Gładka powierzchnia po aplikacji i szlifowaniu.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Kolor
Stopień połysku
Gęstość

biały
mat
1,9 (+/- 0,03) kg/l

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 55 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie do 250 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić przed przegrzaniem!

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.
Może być aplikowany na:
- Stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe,
podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.
Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.
Uwaga:
Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.
DALSZE PRACE
Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:
- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
UWAGI OGÓLNE
- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwianiem lakieru bazowego.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

OKRES GWARANCJI
Szpachlówka Poliestrowa
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej
– 18 miesięcy od daty produkcji.

7.

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

GLASS FIBRE
Konstrukcyjna Szpachlówka Poliestrowa Zbrojona Włóknem Szklanym
nr art.

waga

ilość w kartonie

1173

250 g

12

1211

400 g

18

1213

600 g

18

1168

1 kg

10

1215

1,7 kg

10

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

czas życia
4 ÷ 7 min.
20°C

czas
utwardzania
20 ÷ 30 min.
20°C

mieszanie
wg wagi
100 : 2

P80 ÷ P120
P120 ÷ P320

Konstrukcyjna 2-komponentowa szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do wypełniania dużych wgnieceń i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczep. Szczególnie przydatna w
naprawie miejsc osłabionych przez korozję. Stanowi bardzo dobre wzmocnienie uszkodzonych elementów
karoserii.
• Bardzo dobra przyczepność do metali.
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
• Dobra elastyczność.
• Dobra jakość szlifowania.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Kolor
Stopień połysku
Gęstość

zielony
mat
1,82 (+/- 0,03) kg/l

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 46 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie do 250 g/l.

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.
Może być aplikowany na:
Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe,
podkłady akrylowe i epoksydowe.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.
Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.
Uwaga:
Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.
DALSZE PRACE

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić przed przegrzaniem!

Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:
- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
UWAGI OGÓLNE
- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwianiem lakieru bazowego.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

OKRES GWARANCJI
Szpachlówka Poliestrowa
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej
– 18 miesięcy od daty produkcji.
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SZPACHLÓWKA POLIESTROWA

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

ALUMINIUM
Wypełniająca Szpachlówka Poliestrowa z Aluminium
nr art.

waga

ilość w kartonie

1228

250 g

12

1229

400 g

18

1227

1,8 kg

10

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

czas życia
4 ÷ 7 min.
20°C

czas
utwardzania
20 ÷ 30 min.
20°C

Kolor
Stopień połysku
Gęstość

mieszanie
wg wagi
100 : 2

P80 ÷ P120
P120 ÷ P320

ciemno - szary
mat
1,82 (+/- 0,03) kg/l

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 31 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie do 250 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić przed przegrzaniem!

Wypełniająca 2-komponentowa szpachlówka poliestrowa zawierająca dodatek pyłu aluminiowego, przeznaczona do wypełniania dużych i głębokich ubytków jak i większych powierzchni. Charakteryzuje się dobrym odprowadzaniem ciepła i zwiększoną odpornością na drgania mechaniczne. Szczególnie polecana do naprawy
elementów karoserii narażonych na zmiany temperatur.
• Bardzo dobra przyczepność do metali.
• Dobre przewodzenie ciepła.
• Wyjątkowa jakość szlifowania.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.
Może być aplikowany na:
Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe,
podkłady akrylowe i epoksydowe.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.
Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.
Uwaga:
Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.
DALSZE PRACE
Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:
- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
UWAGI OGÓLNE
- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwianiem lakieru bazowego.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

OKRES GWARANCJI
Szpachlówka Poliestrowa
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej
– 18 miesięcy od daty produkcji.

9.

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

LIGHT
Lekka Wypełniająca Szpachlówka Poliestrowa
nr art.
1281

pojemność
1l

ilość w kartonie
10

1280

2,5 l

1

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

czas życia
4 ÷ 7 min.
20°C

czas
utwardzania
20 ÷ 30 min.
20°C

Kolor
Stopień połysku
Gęstość

mieszanie
wg wagi
100 : 2

P80 ÷ P120
P120 ÷ P320

jasnozielony
mat
1,27 (+/- 0,03) kg/l

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 44 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie do 250 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić przed przegrzaniem!

Lekka wypełniająca 2-komponentowa szpachlówka poliestrowa, charakteryzująca się małym ciężarem właściwym, dobrą przyczepnością, elastycznością i łatwością obróbki. Dzięki temu jest polecana do nakładania na
duże powierzchnie, bez zbędnego ich obciążania.
• Bardzo dobra jakość szlifowania.
• Łatwy proces mieszania i aplikacji.
• Niski ciężar właściwy.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.
Może być aplikowany na:
- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe,
podkłady akrylowe i epoksydowe.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.
Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.
Uwaga:
Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.
DALSZE PRACE
Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:
- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
UWAGI OGÓLNE
- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwianiem lakieru bazowego.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

OKRES GWARANCJI
Szpachlówka Poliestrowa
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej
– 18 miesięcy od daty produkcji.

10.

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

SPRAY FILLER
Natryskowa Szpachlówka Poliestrowa
nr art.

waga

ilość w kartonie

2364

1 kg + utwardzacz

9

2352

3 kg + utwardzacz

1

0,5 l

6

rozcieńczalnik do szpachlówki natryskowej
5580

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

1 ÷ 3 warstwy
HVLP / RP
ø2,0 ÷ 3,0 mm

proporcje
mieszania
100 : 4,5 +10%

między
warstwami
~5 min.

lepkość
natryskowa
~50s / 20°C

przed
wygrzewaniem
~10 min

żywotność
mieszanki
20 min./ 20°C

czas
utwardzania
2 ÷ 3 h / 20°C
25 ÷ 30 min.
60°C

Wysokiej jakości 2-komponentowa natryskowa szpachlówka poliestrowa tworząca doskonale gładką powierzchnię nawet na dużych pionowych płaszczyznach. Służy min. do wypełniania rys powstałych po obróbce
wcześniej nałożonych szpachli. Wymaga rozcieńczenia.
• Łatwy proces aplikacji.
• Krótki czas utwardzania.
• Bardzo dobrze izoluje podkłady i lakiery nawierzchniowe od szpachlówek wypełniających.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
P180 ÷ P320

Kolor
Stopień połysku
Gęstość

jasno-szary
mat
1,55 (+/- 0,03) kg/l

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 437 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie do 250 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić przed przegrzaniem!

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:
- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe,
podkłady akrylowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
Polecamy papier ścierny o gradacji: P120÷P320.
Uwaga:
Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.
WYDAJNOŚĆ
1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania około 8 m2 powierzchni warstwą o grubości 100 μm.
DALSZE PRACE
Na szpachlówki natryskowe można aplikować:
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
UWAGI OGÓLNE
- Minimalna temperatura aplikacji to +15°C
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

OKRES GWARANCJI
Szpachlówka Poliestrowa
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej
– 18 miesięcy od daty produkcji.
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Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

PODKŁAD AKRYLOWY

Podkład Akrylowy 5:1

odtłuścić

2 ÷ 3 warstwy
HVLP/RP
ø1,5 ÷ 2,0 mm

P360 ÷ P500

proporcje
mieszania
5:1
+ 25 ÷ 30%

między
warstwami
~5 min.

lepkość
natryskowa
30 ÷ 50s
20°C

przed
wygrzewaniem
~10 min

żywotność
mieszanki
1 h / 20°C

czas
utwardzania
3 ÷ 4 h / 20°C
30 min. / 60°C

nr art.

pojemność

ilość w kartonie

beżowy

1537

0,5 l

6

biały

1525

0,5 l

6

grafit

1491

0,5 l

6

czarny

1428

0,5 l

6

czerwony

1519

0,5 l

6

szary

1380

0,5 l

6

żółty

1522

0,5 l

6

utwardzacz

1920

0,1 l

6

beżowy

1377

0,8 l + 0,16 l utwardzacz

6

biały

1578

0,8 l + 0,16 l utwardzacz

6

grafit

1577

0,8 l + 0,16 l utwardzacz

6

czarny

1418

0,8 l + 0,16 l utwardzacz

6

czerwony

1574

0,8 l + 0,16 l utwardzacz

6

szary

1374

0,8 l + 0,16 l utwardzacz

6

żółty

1571

0,8 l + 0,16 l utwardzacz

6

beżowy

1540

2,5 l + 0,5 l utwardzacz

1

biały

1443

2,5 l + 0,5 l utwardzacz

1

czarny

1553

2,5 l + 0,5 l utwardzacz

1

czerwony

1431

2,5 l + 0,5 l utwardzacz

1

szary

1404

2,5 l + 0,5 l utwardzacz

1

OPIS PRODUKTU

P600 ÷ P1000

Kolor

kolor

beżowy, biały, grafit,
czarny, czerwony, szary,
żółty

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

2-komponentowy wypełniający podkład akrylowy przeznaczony do napraw karoserii samochodowych.
Podstawowy podkład dający mocne wypełnienie i wysoką jakość powierzchni. Cechuje się bardzo dobrą
stabilnością na powierzchniach pionowych oraz łatwością w aplikacji i obróbce.
• Łatwa i szybka obróbka.
• Dobra siła krycia.
• Szybkie utwardzanie.
• Bardzo dobra rozlewność.

VOC dla mieszanki = 538 [g/l].

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/3) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l.

Podkłady akrylowe można aplikować bezpośrednio na:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP).
- szpachlówki poliestrowe.
- podkłady epoksydowe.
- podkłady reaktywne.
- stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.
Polecamy papier ścierny o następującej gradacji:
- Szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): P280÷P320 (GRP P400).
- Szlifowanie maszynowe (na sucho): P180÷P220.

Stopień połysku mat

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią.
OKRES GWARANCJI
Podkład akrylowy
– 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz do podkładu akrylowego
– 12 miesięcy od daty produkcji

DALSZE PRACE
Na 2-komponentowe podkłady akrylowe można bezpośrednio aplikować:
- 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe
- 1-komponentowe lakiery bazowe
UWAGI OGÓLNE
- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej.
Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.
12.

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

PODKŁAD AKRYLOWY

Podkład Akrylowy 4:1
kolor

nr art.

pojemność

ilość w kartonie

szary

1334

0,8 l + 0,2 l

6

biały

1345

0,8 l + 0,2 l

6

czarny

1353

0,8 l + 0,2 l

6

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

2 ÷ 3 warstwy
HVLP / RP
ø1,6 ÷ 2,0 mm

P360 ÷ P500

proporcje
mieszania
4:1
+ 15 ÷ 20%

między
warstwami
~5 min.

lepkość
natryskowa
30 ÷ 50s
20°C

przed
wygrzewaniem
~10 min

żywotność
mieszanki
1 h / 20°C

czas
utwardzania
3 ÷ 4 h / 20°C
30 min. / 60°C

P600 ÷ P1000

Kolor

szary, biały, czarny

Stopień połysku mat
LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 538 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/3) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią.

2-komponentowy wypełniający podkład akrylowy przeznaczony do napraw karoserii samochodowych.
Podstawowy podkład dający mocne wypełnienie i wysoką jakość powierzchni. Cechuje się bardzo dobrą
stabilnością na powierzchniach pionowych oraz łatwością w aplikacji i obróbce.
• Łatwa i szybka obróbka.
• Dobra siła krycia.
• Szybkie utwardzanie.
• Dobre właściwości wypełniające.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podkłady akrylowe można aplikować bezpośrednio na:
- Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP).
- Szpachlówki poliestrowe.
- Podkłady epoksydowe.
- Podkłady reaktywne.
- Podkłady przegrodowe.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.
Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.
Polecamy papier ścierny o następującej gradacji:
- Szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): P280÷P320 (GRP P400).
- Szlifowanie maszynowe (na sucho): P180÷P220.
DALSZE PRACE
Na 2-komponentowe podkłady akrylowe można bezpośrednio aplikować:
- 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.
- 1-komponentowe lakiery bazowe.
UWAGI OGÓLNE
- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia
i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy
i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

OKRES GWARANCJI
Podkład akrylowy
– 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz do podkładu akrylowego
– 12 miesięcy od daty produkcji

13.

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

PODKŁAD AKRYLOWY

Podkład Akrylowy 1K
kolor

nr art.

pojemność

ilość w kartonie

szary

1601

0,5 l

6

szary

1603

0,8 l

6

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

między
warstwami
~5 min.

proporcje
mieszania
1 + 10 ÷ 15%

przed
wygrzewaniem
~10 min

lepkość
natryskowa
30 ÷ 50s
20°C

czas
utwardzania
40 min. / 20°C
15 min. / 60°C

2 ÷ 3 warstwy
HVLP / RP
ø1,5 ÷ 2,0 mm

P360 ÷ P500

P600 ÷ P1000

Kolor

szary

Stopień połysku mat

Szybkoschnący, wypełniający 1-komponentowy podkład akrylowy, nie wymagający dodatku utwardzacza.
Dzięki odpowiednim właściwościom kryjącym, wypełniającym oraz bardzo dobrej przyczepności podkład można nakładać na praktycznie wszystkie powierzchnie po ich wcześniejszym zmatowieniu i odtłuszczeniu.
• Prosty w użyciu.
• Krótki czas schnięcia.
• Dobre właściwości wypełniające.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podkłady akrylowe można aplikować bezpośrednio na:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP).
- szpachlówki poliestrowe.
- tworzywa sztuczne, po uprzednim zagruntowaniu Podkładam na Tworzywa Sztuczne 1K.
- stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.
Polecamy papier ścierny o następującej gradacji:
Szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): P280÷P320 (GRP P400).
Szlifowanie maszynowe (na sucho): P180÷P220.

VOC dla mieszanki = 533 [g/l].

DALSZE PRACE

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/3) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l.

Na 1-komponentowe podkłady akrylowe można bezpośrednio aplikować:
- 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.
- 1-komponentowe lakiery bazowe.

MAGAZYNOWANIE

UWAGI OGÓLNE

Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemnik natychmiast po użyciu
produktu.

- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura
produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy
i drogi oddechowe.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

OKRES GWARANCJI
Podkład akrylowy
– 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz do podkładu akrylowego
– 12 miesięcy od daty produkcji

14.

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

PODKŁAD EPOKSYDOWY

Podkład EPOKSYDOWY 10:1
kolor

nr art.

pojemność

ilość w kartonie

szary

4785

1 kg + 100 g utwardzacz

6

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

2 ÷ 3 warstwy
HVLP / RP
ø1,5 ÷ 2,0 mm

P360 ÷ P500

proporcje
mieszania
10 : 1
+ 20 ÷ 30%

między
warstwami
~10 min.

lepkość
natryskowa
30 ÷ 50s
20°C

przed
wygrzewaniem
~15 min

żywotność
mieszanki
1,5 h / 20°C

czas
utwardzania
8 h / 20°C
45 min. / 60°C

P600 ÷ P1000

Kolor

szary

Stopień połysku mat
LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 540 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/3) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią.

2-komponentowy podkład epoksydowy przeznaczony do napraw samochodowych. Może być aplikowany bezpośrednio na metal, zabezpieczając powierzchnie stalowe przed korozją. Posiada bardzo dobrą przyczepność
do stali, stali ocynkowanej oraz aluminium i większości tworzyw sztucznych.
• Bardzo wysoka przyczepność do różnych podłoży.
• Wyśmienita ochrona przed korozją.
• Bardzo dobre właściwości izolujące.
• Łatwy proces aplikacji.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podkład Epoksydowy może być aplikowany na podłoża:
- Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Stal ocynkowana, galwanizowana po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP) i epoksydowo-szklane.
- Szpachlówki poliestrowe i epoksydowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.
Polecamy papier ścierny o następującej gradacji:
Szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): P280÷P320 (GRP P400).
Szlifowanie maszynowe (na sucho): P180÷P220.
DALSZE PRACE
Na 2-komponentowe podkłady epoksydowe można bezpośrednio aplikować:
- 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.
- 1-komponentowe lakiery bazowe.
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe.
- 2-komponentowe szpachlówki epoksydowe.
UWAGI OGÓLNE
- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia
i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony
osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

OKRES GWARANCJI
Podkład epoksydowy
– 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz do podkładu epoksydowego
– 12 miesięcy od daty produkcji

15.

PODKŁAD NA PLASTIK

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

Podkład NA PLASTIK
nr art.

pojemność

ilość w kartonie

1360

1l

6

OPIS PRODUKTU
lepkość
natryskowa
10 ÷ 12s
20°C

1 ÷ 2 warstwy
HVLP / RP
ø1,2 ÷ 1,4 mm

między
warstwami
5 min.

przed
lakierowaniem
10 min

Gotowy do użytku 1-komponentowy podkład dedykowany w szczególności do napraw części wykonanych
z tworzyw sztucznych jako środek poprawiający przyczepność materiałów lakierniczych. Polecany do większości tworzyw sztucznych za wyjątkiem polietylenu.
• Bardzo krótki czas schnięcia.
• Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych.
• Prosty w użyciu.

nie
szlifować

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Przeznaczony do nakładania na podłoża wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych, zwłaszcza
polipropylenu, (PP) i jego mieszanin.
Uwaga: Producent nie gwarantuje poprawy przyczepności do czystego polietylenu, (PE).

Kolor

słomkowy-transparentny

Stopień połysku półpołysk
LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 787 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/1) przewiduje wartość VOC na poziomie 850 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemnik natychmiast po użyciu
produktu.

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być wcześniej starannie odtłuszczona detergentem
i przetarta włókniną ścierną. Następnie powinna być ponownie umyta detergentem, spłukana wodą
i osuszona powietrzem.
Zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50°C, co ułatwi
usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.
WYDAJNOŚĆ
1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 7÷8 m2 powierzchni warstwą o grubości 15 μm.
DALSZE PRACE
Na 1-komponentowy podkład można bezpośrednio aplikować:
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.
- 1-komponentowe farby i lakiery bazowe.
UWAGI OGÓLNE
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura
produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Podczas pracy z produktami zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy
i drogi oddechowe.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

OKRES GWARANCJI
Podkład na tworzywa sztuczne
– 12 miesięcy od daty produkcji

16.

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

PODKŁAD REAKTYWNY

Podkład REAKTYWNY 2:1
nr art.
300002235

pojemność

ilość w kartonie

0,8 l

6

0,4 l

6

aktywator / utwardzacz
300002228

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

1 ÷ 2 warstwy
HVLP / RP
ø1,2 ÷ 1,4 mm

proporcje
mieszania
2:1

między
warstwami
10 min.

lepkość
natryskowa
18 ÷ 20s
20°C

przed
wygrzewaniem
20 ÷ 30 min.

żywotność
mieszanki
48 h / 20°C

2-komponentowy reaktywny grunt poliwinylowy o bardzo wysokich właściwościach antykorozyjnych przeznaczony do napraw samochodowych. Do aplikacji techniką “mokro na mokro” oraz stosowania z dowolnym
podkładem akrylowym.

nie wymaga
szlifowania

• Doskonała ochrona powierzchni stalowych.
• Bardzo wysoka przyczepność do różnych podłoży.
• Łatwy proces mieszania i aplikowania.
• Wyjątkowo gładka rozlewność.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Kolor

beżowy

Stopień połysku mat

Podkład wytrawiający może być aplikowany na podłoża:
- Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Stal ocynkowana, galwanizowana po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Szpachlówki poliestrowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.
Polecamy papier ścierny o następującej gradacji:
- Szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): P280÷P320 (GRP P400).
- Szlifowanie maszynowe (na sucho): P180÷P220.

VOC dla mieszanki = 780 [g/l].

DALSZE PRACE

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/3) przewiduje wartość VOC na poziomie 780 g/l.

Na 2-komponentowe podkłady reaktywne można bezpośrednio aplikować:
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- Baranki UBS.

MAGAZYNOWANIE

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych i akrylowych lakierów nawierzchniowych
bezpośrednio na podkłady wytrawiające.

Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić aktywator przed przegrzaniem!

UWAGI OGÓLNE
- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia
i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony
osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

OKRES GWARANCJI
Podkład reaktywny
– 12 miesięcy od daty produkcji
Aktywator
– 12 miesięcy od daty produkcji

17.

ANTYKOROZYJNY
PODKŁAD PRZEGRODOWY

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

ANTYKOROZYJNY PODKŁAD PRZEGRODOWY 3:1
rodzaj
standard

szybki

kolor

nr art.

pojemność

ilość w kartonie

szary

2114

0,75 l + 0,25 l utwardzacz

6

biały

11257

0,75 l + 0,25 l utwardzacz

6

czarny

11258

0,75 l + 0,25 l utwardzacz

6

szary

2113

0,75 l + 0,25 l utwardzacz

6

biały

11255

0,75 l + 0,25 l utwardzacz

6

czarny

11256

0,75 l + 0,25 l utwardzacz

6

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

proporcje
mieszania
3 : 1 + 20%
3 : 1 + 35%

lepkość
natryskowa
~30 / 20°C
~17 / 20°C

żywotność
mieszanki
40 min. / 20°C

HVLP/RP
1÷2x1
ø1,4 ÷ 1,6 mm
1,5 x 1
ø1,2 ÷ 1,4 mm

3h / 20°C
20min. / 60°C
X

P360 ÷ P500
X

P600 ÷ P1000
X

Wysokiej jakości 2-komponentowy podkład akrylowy z dodatkiem środków antykorozyjnych. Doskonale sprawdza się w roli gruntu izolacyjnego w procesie napraw samochodowych. Bardzo dobrze zabezpiecza przed
korozją miejsca przeszlifowane do gołej stali. Izoluje trudne podłoża i miejsca szpachlowane od powłok lakierowych i tym samym zabezpiecza przed efektem tzw. mapowania. Polecany do stosowania techniką „mokro
na mokro” bez konieczności szlifowania.
• Doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne stali.
• Możliwość aplikacji bezpośrednio na metal.
• Silna przyczepność do różnego rodzaju podłoży.
• Bardzo dobre właściwości izolacyjne.
• Bardzo dobra rozlewność
• Bardzo krótki czas utwardzania.
• Możliwość aplikacji techniką „mokro na mokro”.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Kolor

szary, biały, czarny

Stopień połysku mat
LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 538 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/3) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią.
OKRES GWARANCJI
Antykorozyjny podkład przgrodowy
– 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz do antykorozyjnego podkładu
– 12 miesięcy od daty produkcji

Podkład przegrodowy można aplikować bezpośrednio na:
- Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Stal ocynkowana, galwanizowana, po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP).
- Szpachlówki poliestrowe.
- Podkłady epoksydowe.
- Podkłady reaktywne.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.
Polecamy papier ścierny o następującej gradacji:
Szlifowanie ręczne na sucho (P280-P400),na mokro (P400-P800).
Szlifowanie maszynowe na sucho: (P240-P400)
DALSZE PRACE
Na 2-komponentowe podkłady akrylowe można bezpośrednio aplikować:
2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.
1-komponentowe lakiery bazowe.
A także:
2-komponentowe szpachlówki poliestrowe.
2-komponentowe podkłady akrylowe.
UWAGI OGÓLNE
- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura
produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

18.

LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

CT 838 LAKIER AKRYLOWY MS 2:1
nr art.
7208

pojemność
1l

ilość w kartonie
6

7215

5l

4

7209

0,5 l

6

7216

2,5 l

4

7212

0,5 l

6

7217

2,5 l

4

utwardzacze
standard
szybki

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

proporcje
mieszania
2 : 1 + 10%

lepkość
natryskowa
15 ÷ 17s
20°C

żywotność
mieszanki
5 h / 20°C

2 warstwy
HVLP / RP
ø1,3 ÷ 1,4 mm

między
warstwami
5 min.

przed
wygrzewaniem
10 min.

czas
utwardzania
30 min. / 60°C

Wysokiej jakości 2-komponentowy akrylowy lakier bezbarwny przeznaczony zarówno do szybkich miejscowych napraw, jak i całościowego lakierowania karoserii samochodowej. Największą zaletą produktu jest łatwość aplikacji, na którą składają się doskonała rozlewność i długi czas otwarty powłoki, który gwarantuje
doskonałe wchłanianie mgły natryskowej.
Lakier ten tworzy twardą, idealnie transparentną powłokę o zwiększonej odporności na zarysowania SR
(Scratch Resistant), gotową do polerowania w krótkim czasie po utwardzeniu.
• Bardzo dobra rozlewność.
• Wysoki i trwały połysk
• Twarda i trwała powłoka.
• Wysoka odporność na zarysowania.
• Uniwersalne stosowanie - współpracuje z większością lakierów bazowych dostępnych na rynku.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

15 ÷ 20 min.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

2-komponentowe Lakiery Akrylowe mogą być aplikowane na:
- Lakiery bazowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
Do matowania polecamy:
- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- papier ścierny o gradacji 600÷800 (do matowania na mokro),
- papier ścierny o gradacji 360÷400 (do matowania maszynowo).

VOC dla mieszanki = 535 [g/l].

WYDAJNOŚĆ

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/5) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 10÷12 m2 powierzchni warstwą o grubości 50 μm.

MAGAZYNOWANIE

Upewnij się, że pokryłeś cały obszar lakieru bazowego i cieniuj tylko na przygotowanym obszarze. Użyj rozcieńczalnika do cieniowania FADE OUT THINNER, aby wtopić odkurz osiadający wokół powierzchni reperowanej oraz zniwelować optyczne różnice połysku w miejscu styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego
lakieru akrylowego.

Kolor

bezbarwny

Stopień połysku wysoki połysk

Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią.

CIENIOWANIE

POLEROWANIE I USUWANIE WTRĄCEŃ
Polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że lakier bezbarwny CT 838 daje doskonały wygląd powłoki
od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się usunięcie ich na mokro papierem o gradacji
1500-2000 i późniejsze polerowanie za pomocą pasty polerskiej.
Polerowanie powłok 2K najłatwiejsze jest od 1 do 24 godzin po ostygnięciu powłoki.
Lakier suszony w kabinie lakierniczej w 60°C przez 30 minut, nadaje się do polerowania po 4 godzinach od
ostygnięcia panelu. Lakier suszony w 20°C nadaje się do polerowania po schnięciu przez noc.

OKRES GWARANCJI

UWAGI OGÓLNE

Lakier akrylowy
– 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz do lakieru akrylowego
– 9 miesięcy od daty produkcji

- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura
produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.
19.

LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

CT 538 LAKIER AKRYLOWY MS 2:1
7360

pojemność
0,5 l

ilość w kartonie
6

7219

1l

6

7223

5l

4

7361

0,25 l

6

7220

0,5 l

6

7224

2,5 l

4

7418

0,25 l

6

7221

0,5 l

6

7225

2,5 l

4

nr art.

utwardzacze
standard

szybki

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

proporcje
mieszania
2 : 1 + 0 ÷ 3%

lepkość
natryskowa
15 ÷ 16s
20°C

żywotność
mieszanki
5 h / 20°C

2 warstwy
HVLP / RP
ø1,3 ÷ 1,4 mm

między
warstwami
5 min.

przed
wygrzewaniem
10 min.

czas
utwardzania
30 min. / 60°C

Wysokiej jakości 2-komponentowy akrylowy lakier bezbarwny o wysokim połysku i zwiększonej odporności na
zarysowania SR (Scratch Resistant). Przeznaczony zarówno do szybkich miejscowych napraw, jak i całościowego lakierowania karoserii samochodowej.
• Gotowy do użycia bez dodatku rozcieńczalnika (dopuszcza się dodatek rozpuszczalnika max 3% przy
wymalowaniach specjalnych).
• Bardzo dobra rozlewność.
• Wysoki i trwały połysk
• Twarda i trwała powłoka.
• Wysoka odporność na zarysowania.
• Uniwersalne stosowanie.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

15 ÷ 20 min.

Kolor

bezbarwny

Stopień połysku wysoki połysk

2-komponentowe Lakiery Akrylowe mogą być aplikowane na:
- Lakiery bazowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

Do matowania polecamy:
- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- papier ścierny o gradacji 600÷800 (do matowania na mokro),
- papier ścierny o gradacji 360÷400 (do matowania maszynowo).

VOC dla mieszanki = 535 [g/l].

WYDAJNOŚĆ

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/5) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 6÷7 m2 powierzchni warstwą o grubości 50 μm.

MAGAZYNOWANIE

Upewnij się, że pokryłeś cały obszar lakieru bazowego i cieniuj tylko na przygotowanym obszarze.
Użyj rozcieńczalnika do cieniowania FADE OUT THINNER, aby wtopić odkurz osiadający wokół powierzchni
reperowanej oraz zniwelować optyczne różnice połysku w miejscu styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego lakieru akrylowego.

Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią.

CIENIOWANIE

POLEROWANIE I USUWANIE WTRĄCEŃ
Polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że lakier bezbarwny CT 538 daje doskonały wygląd powłoki
od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się usunięcie ich na mokro papierem o gradacji
1500-2000 i późniejsze polerowanie za pomocą pasty polerskiej.
Polerowanie powłok 2K najłatwiejsze jest od 1 do 24 godzin po ostygnięciu powłoki.
Lakier suszony w kabinie lakierniczej w 60°C przez 30 minut, nadaje się do polerowania po 4 godzinach od
ostygnięcia panelu. Lakier suszony w 20°C nadaje się do polerowania po schnięciu przez noc.

OKRES GWARANCJI

UWAGI OGÓLNE

Lakier akrylowy
– 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz do lakieru akrylowego
– 9 miesięcy od daty produkcji

- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura
produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
- Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.
20.

LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

CT 50 LAKIER AKRYLOWY MS 2:1
nr art.
1778

pojemność
1l

ilość w kartonie
6

1781

5l

4

1795

0,5 l

6

1796

2,5 l

4

2194

0,5 l

6

utwardzacze
standard
szybki

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

proporcje
mieszania
2 : 1 + 0 ÷ 5%

lepkość
natryskowa
15 ÷ 16s
20°C

żywotność
mieszanki
5 h / 20°C

2 warstwy
HVLP / RP
ø1,3 ÷ 1,4 mm

między
warstwami
5 min.

przed
wygrzewaniem
10 min.

czas
utwardzania
30 min. / 60°C

2-komponentowy akrylowy lakier bezbarwny o zwiększonej odporności na zarysowania SR (Scratch Resistant), przeznaczony do napraw samochodowych. Tworzy powłoki o wysokim stopniu połysku oraz twardości. Charakteryzuje się uniwersalnością i łatwością stosowania.
• Dobra rozlewność.
• Wysoki połysk i twardość powłoki.
• Łatwa aplikacja lakieru na dużych powierzchniach.
• Duża odporność mechaniczna na odpryski i zarysowania.
• Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.
• Uniwersalne stosowanie.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Lakiery Akrylowe mogą być aplikowane na:
- Lakiery bazowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

15 ÷ 20 min.

Kolor

bezbarwny

Stopień połysku wysoki połysk
LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 553 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/5) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią.

Do matowania polecamy:
- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- papier ścierny o gradacji 600÷800 (do matowania na mokro),
- papier ścierny o gradacji 360÷400 (do matowania maszynowo).
WYDAJNOŚĆ
1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 10÷12 m2 powierzchni warstwą o grubości 50 μm.
CIENIOWANIE
Upewnij się, że pokryłeś cały obszar lakieru bazowego i cieniuj tylko na przygotowanym obszarze.
Użyj rozcieńczalnika do cieniowania FADE OUT THINNER, aby wtopić odkurz osiadający wokół powierzchni
reperowanej oraz zniwelować optyczne różnice połysku w miejscu styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego lakieru akrylowego.
POLEROWANIE I USUWANIE WTRĄCEŃ
Polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że lakier bezbarwny CT50 2:1 daje doskonały wygląd powłoki
od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się usunięcie ich na mokro papierem o gradacji
1500-2000 i późniejsze polerowanie za pomocą pasty polerskiej.
Polerowanie powłok 2K najłatwiejsze jest od 1 do 24 godzin po ostygnięciu powłoki.
Lakier suszony w kabinie lakierniczej w 60°C przez 30 minut, nadaje się do polerowania po 4 godzinach od
ostygnięcia panelu. Lakier suszony w 20°C nadaje się do polerowania po schnięciu przez noc.
UWAGI OGÓLNE

OKRES GWARANCJI
Lakier akrylowy
– 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz do lakieru akrylowego
– 9 miesięcy od daty produkcji

- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura
produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
- Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.
21.

LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

LM 72/35 LAKIER AKRYLOWY MS 2:1
nr art.
4837

pojemność
0,5 l

ilość w kartonie
6

1783

1l

6

1784

5l

4

1799

0,5 l

6

1800

2,5 l

4

4838

0,25 l

6

2003

0,5 l

6

2019

2,5 l

4

utwardzacze
standard

szybki

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

proporcje
mieszania
2 : 1 + 10%

lepkość
natryskowa
15 ÷ 17s
20°C

żywotność
mieszanki
5 h / 20°C

2 warstwy
HVLP / RP
ø1,3 ÷ 1,4 mm

między
warstwami
5 min.

przed
wygrzewaniem
10 min.

czas
utwardzania
30 min. / 60°C

2-komponentowy akrylowy lakier bezbarwny o zwiększonej odporności na zarysowania SR (Scratch Resistant)
przeznaczony zarówno do szybkich miejscowych napraw, jak i całościowego lakierowania karoserii samochodowej. Produkt posiada bardzo dobrą rozlewność. Tworzy idealnie transparentną powłokę o wysokim połysku
i odporności. Łatwy w aplikacji i uniwersalny w stosowaniu.
• Bardzo dobra rozlewność.
• Wysoki i trwały połysk.
• Twarda i trwała powłoka.
• Wysoka odporność na zarysowania.
• Uniwersalne stosowanie - współpracuje z większością lakierów bazowych dostępnych na rynku.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Lakiery Akrylowe mogą być aplikowane na:
- Lakiery bazowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

15 ÷ 20 min.

Kolor

bezbarwny

Stopień połysku wysoki połysk
LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 553 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/5) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią.

Do matowania polecamy:
- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- papier ścierny o gradacji 600÷800 (do matowania na mokro),
- papier ścierny o gradacji 360÷500 (do matowania maszynowo).
WYDAJNOŚĆ
1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 10÷12 m2 powierzchni warstwą o grubości 50 μm.
CIENIOWANIE
Upewnij się, że pokryłeś cały obszar lakieru bazowego i cieniuj tylko na przygotowanym obszarze.
Użyj rozcieńczalnika do cieniowania FADE OUT THINNER, aby wtopić odkurz osiadający wokół powierzchni
reperowanej oraz zniwelować optyczne różnice połysku w miejscu styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego lakieru akrylowego.
POLEROWANIE I USUWANIE WTRĄCEŃ
Polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że lakier bezbarwny CT50 2:1 daje doskonały wygląd powłoki
od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się usunięcie ich na mokro papierem o gradacji
1500-2000 i późniejsze polerowanie za pomocą pasty polerskiej.
Polerowanie powłok 2K najłatwiejsze jest od 1 do 24 godzin po ostygnięciu powłoki.
Lakier suszony w kabinie lakierniczej w 60°C przez 30 minut, nadaje się do polerowania po 4 godzinach od
ostygnięcia panelu. Lakier suszony w 20°C nadaje się do polerowania po schnięciu przez noc.
UWAGI OGÓLNE

OKRES GWARANCJI
Lakier akrylowy
– 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz do lakieru akrylowego
– 9 miesięcy od daty produkcji

- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura
produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
- Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.
22.

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

LAKIER bazowy

LAKIER BAZOWY 1K KOLOR
kolor
czarny
biały
czerwony
zielony
niebieski

nr art.
2178

pojemność
1l

ilość w kartonie
6

2182

3,75 l

4

2185

1l

6

2186

3,75 l

4

2179

1l

6

2191

3,75 l

4

2188

1l

6

2187

3,75 l

4

2181

1l

6

2172

3,75 l

4

OPIS PRODUKTU
proporcje
mieszania
75% ÷ 100%

lepkość
natryskowa
16 ÷ 18s
20°C

2x1
HVLP / RP
ø1,2 ÷ 1,4 mm

odparowanie
5 ÷ 10 min.

Lakier bazowy przeznaczony do lakierowania karoserii samochodowych. Lakier jednoskładnikowy,
szybkoschnący. Należy stosować z rozcieńczalnikiem do systemów bazowych.
• Wysoka jakość i duża siła krycia.
• Nie wymaga utwardzania chemicznego.
• Schnie na powietrzu.
• Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym dla uzyskania połysku i ochrony lakierowanej powierzchni.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE

Kolor

czarny, biały, czerwony,
niebieski, zielony

Stopień połysku

półmat

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

lakier bazowy

gęstość [g/l, 20°C]

ilość rozcieńczalnika

Czarny

0,96 ÷ 0,97

75%

Biały

1,10 ÷ 1,11

100%

Czerwony

0,95 ÷ 0,96

80%

Niebieski

0,98 ÷ 0,99

95%

Zielony

0,97 ÷ 0,98

100%

VOC dla mieszanki = 770 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/5) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.

PROCES APLIKACJI
Lakier bazowy aplikować na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkładu akrylowego.
Nakładać cienkimi warstwami 2÷3 krotnie.
Zachować czas ok. 5÷10 minut na odparowanie rozpuszczalników między kolejnymi warstwami
lakieru bazowego.
Po wyschnięciu nakładać bezbarwny lakier akrylowy.
UWAGI OGÓLNE
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej.
Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.

OKRES GWARANCJI

- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.

Lakier bazowy 1K
– 12 miesięcy od daty produkcji
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Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

LAKIER bazowy

LAKIER BAZOWY 1K SREBRNY (METALICZNY)
rodzaj
AT 212
AT 214
AT 217
AT 416
AT 418
E 025 DL

nr art.
2176

pojemność
1l

ilość w kartonie
6

2177

3,75 l

4

2196

1l

6

2193

3,75 l

4

2190

1l

6

2189

3,75 l

4

2195

1l

6

2174

3,75 l

4

2180

1l

6

2173

3,75 l

4

2169

1l

6

2168

3,75 l

4

OPIS PRODUKTU
proporcje
mieszania
75% ÷ 100%

lepkość
natryskowa
16 ÷ 18s
20°C

2x1
HVLP / RP
ø1,2 ÷ 1,4 mm

odparowanie
5 ÷ 10 min.

Lakier bazowy srebrny przeznaczony do lakierowania karoserii samochodowych. Lakier jednoskładnikowy,
szybkoschnący. Należy stosować z rozcieńczalnikiem do systemów bazowych.
Baza srebrna może być mieszana z kolorem.
• Wysoka jakość i duża siła krycia.
• Nie wymaga utwardzania chemicznego.
• Schnie na powietrzu.
• Wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE

Kolor

srebrny / metaliczny

Stopień połysku matowy

Baza srebrna dostępna jest w 5 gradientach (od bardzo drobnych ziaren do dość dużych).

VOC dla mieszanki = 770 [g/l].

Dostępne wersje produktu:
- AT 418 ziarno najdrobniejsze
- AT 416, AT 217 i AT 214 ziarna bardzo drobne
- AT 212 ziarno średnio grube
- DL 025 bardzo drobne ziarno o innym załamaniu flip-flop.

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/5) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

PROCES APLIKACJI

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.

Lakier bazowy aplikować na uprzednio utwardzone i przeszlifowane warstwy podkładu akrylowego.
Nakładać cienkimi warstwami 2÷3 krotnie.
Zachować czas ok. 5÷10 minut na odparowanie rozpuszczalników między kolejnymi warstwami
lakieru bazowego.
Po wyschnięciu nakładać bezbarwny lakier akrylowy.
UWAGI OGÓLNE
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej.
Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.

OKRES GWARANCJI

- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.

Lakier bazowy 1K
– 12 miesięcy od daty produkcji
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Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

farba akrylowa

FARBA AKRYLOWA MS 2:1
kolor
RAL 1003 (żółty)
RAL 1028 (żółty)
RAL 2004 (pomarańczowy)
RAL 3020 (czerwony)
RAL 5005 (niebieski)
RAL 6005 (zielony)
RAL 7035 (jasnoszary)
proporcje
mieszania
2 : 1 + 10%

lepkość
natryskowa
18 ÷ 21s
20°C

2x1
HVLP / RP
ø1,3 ÷ 1,4 mm

odparowanie
między
warstwami
5 min.

RAL 7016 (antracytowy)
RAL 7021 (szaro-czarny)

odparowanie
przed
wygrzewaniem
10 min.

czas
utwardzania
20 min. / 60°C

żywotność
mieszanki
8 h / 20°C

RAL 9005 (czarny)
RAL 9010 (biały)

Kolor żółty RAL 1003, żółty RAL 1028,

pomarańczowy RAL 2004,
czerwony RAL 3020, niebieski RAL 5005,
zielony RAL 6005, jasnoszary RAL 7035,
antracyt RAL 7016,
szaro-czarny RAL 7021, czarny RAL 9005,
biały RAL 9010, biały RAL 9016”

Stopień połysku - połysk

RAL 9016 (biały)

nr art.

pojemność

ilość w kartonie

13901

1l

6

13902

3,75 l

4

13644

1l

6

13645

3,75 l

4

13619

1l

6

13620

3,75 l

4

13646

1l

6

13647

3,75 l

4

13651

1l

6

13652

3,75 l

4

14139

1l

6

14140

3,75 l

4

14141

1l

6

14142

3,75 l

4

13903

1l

6

13904

3,75 l

4

13649

1l

6

13650

3,75 l

4

2068

1l

6

2047

3,75 l

4

2048

1l

6

2035

3,75 l

4

2037

1l

6

2066

3,75 l

4

13707

0,5 l

6

13708

1l

1

13733

0,5 l

6

13734

1l

1

utwardzacze
standard
szybki

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 550 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/5) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
OKRES GWARANCJI
Farba Akrylowa MS 2:1
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz 1:2 do Farby Akrylowej MS
– 9 miesięcy od daty produkcji.

OPIS PRODUKTU
2-komponentowa nawierzchniowa farba akrylowa o podwyższonej odporności na zarysowania SR
(Scratch Resistant) oraz wpływ czynników klimatycznych.
• Bardzo dobra rozlewność.
• Duża siła krycia.
• Twarda i trwała powłoka.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Farby Akrylowe mogą być aplikowane na:
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
Do matowania polecamy:
- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- papier ścierny o gradacji 600÷800 (do matowania na mokro),
- papier ścierny o gradacji 360÷400 (do matowania maszynowo).
WYDAJNOŚĆ
1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 8 ÷ 10 m2 powierzchni warstwą o grubości 50 μm.

25.

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

UBS

UBS - ŚRODEK OCHRONY KAROSERII
kolor

nr art.

waga

ilość w kartonie

czarny

300001986

1200 g

12

biały

300001985

1200 g

12

szary

300001987

1200 g

12

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

zamieszać

między
warstwami
5 min.

czas
utwardzania
40 ÷ 60 min.
20°C

2÷3
warstwy

Środek przeznaczony do zabezpieczania karoserii samochodowej przed szkodliwym działaniem
benzyny, oleju oraz wody i soli. Tworzy mocną, elastyczną warstwę odporną na uderzenia kamieni.
Posiada również właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające.
Produkt oparty na żywicach syntetycznych. Nie zawiera asfaltów i bitumów. Może być pokrywany
dowolnymi lakierami akrylowymi.
WYDAJNOŚĆ
Wydajność 1 litra: ok. 3,5m2 suchej warstwy o grubości 100μm
PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Kolor

czarny, szary, biały

Stopień połysku

mat

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 560 [g/l].
Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat. B/5)
podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie
840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.

OKRES GWARANCJI

Produkt posiada dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Można go nakładać na:
- laminaty poliestrowe,
- szpachlówki poliestrowe,
- podkłady epoksydowe,
- podkłady akrylowe 2-komponentowe,
- podłoże ze stali,
- podłoże ze stali nierdzewnej,
- podłoże ze stali ocynkowanej,
- podłoże z aluminium,
- grunty reaktywne (wash primary),
- tworzywa sztuczne.
- Laminaty poliestrowe należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P80 - P120) i ponownie odtłuścić.
- Szpachlówki poliestrowe wcześniej przeszlifować na sucho (P120).
- Podkłady należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P220 - P280) i ponownie odtłuścić.
- Powierzchnię stalową należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P80 - P120) i ponownie odtłuścić.
- Powierzchnię ze stali nierdzewnej należy wcześniej odtłuścić.
- Powierzchnię aluminiową i ocynkowaną należy wcześniej odtłuścić, zmatowić włókniną ścierną i ponownie
odtłuścić.
- Stare powłoki należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P220 - P280) i ponownie odtłuścić.
- Tworzywa sztuczne należy wcześniej przemyć wodą z detergentem, zmatowić włókniną ścierną i
ponownie odtłuścić.
W przypadku tworzywa sztucznego, zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać
element w temperaturze 50°C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.
STOSOWANIE
Przed użyciem wstrząśnij opakowanie!
Nałóż 2 lub 3 pojedyncze warstwy w odstępach czasowych nie większych niż 5÷10 minut.
W przypadku aplikacji środka ochrony karoserii bezpośrednio na stal, zaleca się nałożenie wierzchniej
warstwy lakieru lub emalii.

UBS baranek - środek ochrony karoserii
2 lata w fabrycznie zamkniętym opakowaniu

26.

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

BUMPER PAINT

BUMPER PAINT
FARBA STRUKTURALNA NA ZDERZAKI
kolor

nr art.

objętość

ilość w kartonie

czarny

6954

0,8 l

6

OPIS PRODUKTU
odtłuścić

proporcje
mieszania
1 + 50 ÷ 60%

1 ÷ 2 warstwy
HVLP / RP
ø1,3 ÷ 1,4 mm

między
warstwami
5 ÷ 10 min.

lepkość
natryskowa
17 ÷ 18s
20°C

czas
utwardzania
2 h / 20°C

Wysokiej jakości 1-komponentowa termoplastyczna farba nawierzchniowa z efektem specjalnym.
Polecana do końcowego lakierowania elementów samochodowych z tworzywa sztucznego, jak
zderzaki, listwy, lusterka. Pozwala na uzyskanie drobnoziarnistej struktury, imitującej tworzywo
sztuczne, tuszującej drobne wady podłoża.
• Niezwykle krótki czas schnięcia.
• Bardzo dobra siła krycia.
• Dobra odporność na zarysowania.
• Bardzo dobra przyczepność do podkładu na tworzywa sztuczne.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

P360 ÷ P500

P600 ÷ P1000

Kolor

czarny

Stopień połysku

mat

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE
VOC dla mieszanki = 697 [g/l].
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/5) przewiduje wartość VOC na poziomie 840g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.

Przeznaczony do nakładania na podłoża wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu, PP i jego mieszanin.
Uwaga: Podłoże powinno być zmatowione, oczyszczone i pokryte Podkładem na tworzywa Sztuczne 1K
przed aplikacją farby.
Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być wcześniej starannie odtłuszczona detergentem i
przetarta włókniną ścierną. Następnie powinna być ponownie umyta detergentem, spłukana wodą i osuszona
powietrzem.
Zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50°C, co ułatwi usuwanie
związków silikonu z jego powierzchni.
WYDAJNOŚĆ
1 Litr rozcieńczonej farby wystarcza do pomalowania około 11 m2 powierzchni powłoką o grubości 20 μm.
UWAGI OGÓLNE
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura
produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Podczas pracy zaleca się używać sprzęt ochrony osobistej.
- Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

OKRES GWARANCJI
Bumper Pain - farba strukturalna do zderzaków
12 miesięcy od daty produkcji

27.

ŻYWICA POLIESTROWA

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

ŻYWICA POLIESTROWA
rodzaj
standard
szybka

nr art.

pojemność

ilość w kartonie

2206

1 kg + 40 g utwardzacz

6

2203

5 l + 200 g utwardzacz

4

2198

1 kg + 40 g utwardzacz

6

1889

5 l + 200 g utwardzacz

4

OPIS PRODUKTU
proporcje
mieszania
100 : 4

czas żelowania
19 ÷ 21 min. / 20°C
14 ÷ 16 min. / 20°C

czas
utwardzania
35 ÷ 45 min. / 20°C
30 ÷ 35 min. / 20°C

P80 ÷ P120

Kolor

żółty, transparentny

Stopień połysku

wysoki połysk

Żywica poliestrowa przeznaczona do ręcznego laminowania. W połączeniu z matą szklaną doskonale
nadaje się do napraw karoserii samochodowych, przyczep campingowych, łodzi i jachtów.
• Bardzo dobra przyczepność do metalu.
• Dobra twardość w połączeniu z wysoką elastycznością.
• Minimalny skurcz.
• Dobra jakość szlifowania.
PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:
- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe
i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.
Uwaga: Nie aplikować żywicy poliestrowej bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

PROCES APLIKACJI

VOC dla mieszanki = 395 [g/l].

1. Przygotować odpowiedni kawałek maty szklanej, tak, aby mata zachodziła ok. 2 cm poza granicę
uszkodzonego miejsca.
2. Na oczyszczone miejsce nanieść pędzlem żywicę wymieszaną z utwardzaczem.
3. Nałożyć matę, docisnąć ją i przesycić żywicą za pomocą pędzla; można nakładać kilka warstw maty.
4. Odczekać około 40 minut. Utwardzoną powierzchnię laminatu obrobić mechanicznie lub wyrównać
za pomocą szpachlówki poliestrowej.
5. Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C.

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/5) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić aktywator przed przegrzaniem!

Uwaga: Nie wlewać do puszki pozostałej, rozrobionej z utwardzaczem, żywicy.
DALSZE PRACE
Laminaty poliestrowe mogą być bezpośrednio pokrywane przez:
- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
- 2-komponentowe szpachlówki epoksydowe.
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
UWAGI OGÓLNE

OKRES GWARANCJI
Żywica poliestrowa
12 miesięcy od daty produkcji

- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Aktywator do żywicy poliestrowej
12 miesięcy od daty produkcji
28.

ŻYWICA POLIESTROWA

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

ZESTAW REPERACYJNY
rodzaj

nr art.

pojemność

ilość w kartonie

standard

2325

250 g żywica + utwardzacz +
mata szklana 0,25m2

16

szybki

2324

250 g żywica + utwardzacz +
mata szklana 0,25m2

16

OPIS PRODUKTU
proporcje
mieszania
100 : 4

czas żelowania
19 ÷ 21 min. / 20°C
14 ÷ 16 min. / 20°C

czas
utwardzania
35 ÷ 45 min. / 20°C
30 ÷ 35 min. / 20°C

P80 ÷ P120

Kolor

żółty, transparentny

Stopień połysku

połysk

Żywica poliestrowa przeznaczona do ręcznego laminowania. W połączeniu z matą szklaną doskonale
nadaje się do napraw karoserii samochodowych, przyczep campingowych, łodzi i jachtów.
• Bardzo dobra przyczepność do metalu.
• Dobra twardość w połączeniu z wysoką elastycznością.
• Minimalny skurcz.
• Dobra jakość szlifowania.
PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:
- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe
i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.
Uwaga: Nie aplikować żywicy poliestrowej bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

PROCES APLIKACJI

VOC dla mieszanki = 395 [g/l].

1. Przygotować odpowiedni kawałek maty szklanej, tak, aby mata zachodziła ok. 2 cm poza granicę
uszkodzonego miejsca.
2. Na oczyszczone miejsce nanieść pędzlem żywicę wymieszaną z utwardzaczem.
3. Nałożyć matę, docisnąć ją i przesycić żywicą za pomocą pędzla; można nakładać kilka warstw maty.
4. Odczekać około 40 minut. Utwardzoną powierzchnię laminatu obrobić mechanicznie lub wyrównać
za pomocą szpachlówki poliestrowej.
5. Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C.

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/3) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić aktywator przed przegrzaniem!

Uwaga: Nie wlewać do puszki pozostałej, rozrobionej z utwardzaczem, żywicy.
DALSZE PRACE
Laminaty poliestrowe mogą być bezpośrednio pokrywane przez:
- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
- 2-komponentowe szpachlówki epoksydowe.
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
UWAGI OGÓLNE

OKRES GWARANCJI
Zestaw reperacyjny
12 miesięcy od daty produkcji

- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

29.

ŻYWICA POLIESTROWA

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

ZESTAW REPERACYJNY - SPEED
nr art.

pojemność

ilość w kartonie

6147

250 g żywica + utwardzacz +
mata szklana 0,25m2

16

OPIS PRODUKTU
proporcje
mieszania
100 ÷ 2

czas żelowania
9 ÷ 11 min. 20°C

czas
utwardzania
25 ÷ 30 min. / 20°C

P80 ÷ P120

Żywica poliestrowa przeznaczona do ręcznego laminowania. W połączeniu z matą szklaną doskonale
nadaje się do napraw karoserii samochodowych, przyczep campingowych, łodzi i jachtów.
• Bardzo dobra przyczepność do metalu.
• Krótki czas utwardzania.
• Minimalny skurcz.
• Dobra jakość szlifowania.

Kolor

lekko żółty,
transparentny

Stopień połysku

połysk

PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:
- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe
i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.
Uwaga: Nie aplikować żywicy poliestrowej bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

PROCES APLIKACJI

VOC dla mieszanki = 395 [g/l].

1. Przygotować odpowiedni kawałek maty szklanej, tak, aby mata zachodziła ok. 2 cm poza granicę
uszkodzonego miejsca.
2. Na oczyszczone miejsce nanieść pędzlem żywicę wymieszaną z utwardzaczem.
3. Nałożyć matę, docisnąć ją i przesycić żywicą za pomocą pędzla; można nakładać kilka warstw maty.
4. Odczekać około 40 minut. Utwardzoną powierzchnię laminatu obrobić mechanicznie lub wyrównać
za pomocą szpachlówki poliestrowej.
5. Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C.

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej
(2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/3) przewiduje wartość VOC na poziomie 540 g/l.

MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w
temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł
ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Uwaga:
1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
2. Chronić aktywator przed przegrzaniem!

Uwaga: Nie wlewać do puszki pozostałej, rozrobionej z aktywatorem żywicy.
DALSZE PRACE
Laminaty poliestrowe mogą być bezpośrednio pokrywane przez:
- 2-komponentowe szpachlówki poliestowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
- 2-komponentowe szpachlówki epoksydowe.
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
UWAGI OGÓLNE

OKRES GWARANCJI
Zestaw reperacyjny SPEED
12 miesięcy od daty produkcji

- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.
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Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

MATA SZKLANA

rozmiar

ilość w kartonie

nr art.

0,5 m2

10

300 g / 0,5 m2

1306

0,5 m2

10

150 g / 0,5 m2

1309

rodzaj

TKANINA SZKLANA
rodzaj

nr art.

rozmiar

ilość w kartonie

200 g / 0,5 m2

4457

0,5 m2

10

400 g / 0,5 m2

4458

0,5 m2

10
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Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

ROZCIEŃCZALNIKI

ROZCIEŃCZALNIKI
ROZCIEŃCZALNIK DO SYSTEMÓW AKRYLOWYCH
nr art.

pojemność

ilość w kartonie

300002236

1l

6

300002237

5l

4

ROZCIEŃCZALNIK DO SYSTEMÓW EPOKSYDOWYCH
nr art.

pojemność

ilość w kartonie

2282

1l

6

nr art.

pojemność

ilość w kartonie

2279

1l

6

2273

5l

4

ROZCIEŃCZALNIK DO SYSTEMÓW BAZOWYCH

ROZCIEŃCZALNIK DO szpachlówki natryskowej
nr art.

pojemność

ilość w kartonie

5580

0,5 l

6

nr art.

pojemność

ilość w kartonie

2338

1l

6

ROZCIEŃCZALNIK DO CIENIOWANIA
Kolor ROZCIEŃCZALNIKÓW

bezbarwny

MAGAZYNOWANIE

OPIS PRODUKTU

Produkt należy przechowywać w temperaturze
od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z
dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.
Uwaga:
Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.

Rozcieńczalnik umożliwiający wykonanie niewidocznej zaprawki w 2-komponentowych akrylowych lakierach
bezbarwnych. Celem jego jest rozpuszczenie odkurzu osiadającego wokół powierzchni reperowanej oraz niwelowanie optycznych różnic połysku w miejscu styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego lakieru
akrylowego. Gwarantuje łatwe i szybkie cieniowanie, także w przypadku użycia lakierów o wysokiej zawartości
części stałych (HS i VHS).

OKRES GWARANCJI
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych
Rozcieńczalnik do systemów epoksydowych
Rozcieńczalnik do systemów bazowych
Rozcieńczalnik do szpachlówki natryskowej
Rozcieńczalnik do cieniowania
12 miesięcy od daty produkcji

• Szybko schnie.
• Wygładza powierzchnię.
• Cieniuje na powierzchni niematowanej.
• Nie powoduje utraty połysku, także podczas wygrzewania w podwyższonej temperaturze (do 60°C)
• Praktyczny w użyciu.
APLIKACJA
Może być stosowany z lakierami z linii MASTER i INTERTROTON.
Szczególnie polecany do produktów HS i VHS.
Zasady postępowania:
1. Nakładać cienko w 1-3 przejściach w miejscach styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego lakieru.
2. Nakładać natychmiast po zakończeniu aplikacji ostatniej warstwy lakieru.
Uwaga:
Niniejsza karta prezentuje sposób postępowania podczas cieniowania powłok lakierniczych firmy TROTON.
Szczegóły dotyczące produktów podano we właściwych kartach technicznych.
Lepkość natryskowa
Produkt dostarczony w postaci gotowej do użycia, ok. 10s., DIN 4 / 20°C.
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ROZCIEŃCZALNIK

Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

przyspieszacz schnięcia
nr art.

pojemność

ilość w kartonie

11417

150 ml

6

MAGAZYNOWANIE

OPIS PRODUKTU

Produkt należy przechowywać w temperaturze
od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z
dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.
Uwaga:
Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.

Dodatek przyspieszający wiązanie produktów opartych na żywicach akrylowych. Przeznaczony do 2-komponentowych systemów poliuretanowych. Skraca czas schnięcia do 50% w porównaniu do produktów sieciujących bez przyspieszania. Dozwolone jest stosowanie z utwardzaczami typu FAST, również w kabinach
lakierniczych, do temperatury 60°C.

OKRES GWARANCJI
Przyspieszacz schnięcia.
12 miesięcy od daty produkcji

STOSOWANIE I DOZOWANIE
Dozowanie: 1-2% na gotową mieszankę produktu. Np. Do 150 ml mieszanki należy dodać od 1,5 do 3,0 ml
przyspieszacza.
Uwaga: Nie przekraczać zalecanych ilości przyspieszacza!
Zwiększenie dodatku przyspieszacza ponad zalecaną ilość nie spowoduje już znacznego przyspieszenia
schnięcia, a jego nadmiar może być przyczyną powstawania wad lakierniczych.
Ilość gotowej mieszanki

Zalecana ilość przyspieszacza (1%)

Maksymalna ilość przyspieszacza (2%)

100 ml

1 ml

2 ml

150 ml

1,5 ml

3 ml

300 ml

3 ml

6 ml

450 ml

4,5 ml

9 ml

600 ml

6 ml

12 ml

Lepkość natryskowa: Dodatek przyspieszacza w zalecanej ilości nie powoduje znaczących zmian lepkości
aplikacyjnej produktu.
Czas przydatności do nanoszenia: Dodatek przyspieszacza skraca czas przydatności mieszanki do nakładania o 30 – 50%, zależnie od warunków aplikacji. Mieszankę należy aplikować bezpośrednio po wymieszaniu z przyspieszaczem!
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Uwaga:
W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

ZMYWACZ SILIKONÓW

Kolor

bezbarwny

MAGAZYNOWANIE
Produkt należy przechowywać w temperaturze
od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z
dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.
Uwaga:
Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.
OKRES GWARANCJI
Zmywacz silikonów
12 miesięcy od daty produkcji

nr art.

pojemność

ilość w kartonie

300002243

1l

6

300002244

5l

4

OPIS PRODUKTU
Mieszanka rozpuszczalników organicznych, umożliwiająca szybkie i skuteczne oczyszczenie powierzchni z
różnych zanieczyszczeń, również tłuszczów, olejów, silikonów, itp. Zastosowanie zmywacza pozwala uniknąć
takich wad lakierniczych jak: oczka i małe kratery.
STOSOWANIE
Produkt przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania różnorodnych powierzchni:
- powierzchni stalowych,
- powierzchni aluminiowych,
- stali ocynkowanej,
- stali nierdzewnej,
- starych powłok malarskich,
- tworzyw sztucznych,
- podkładów akrylowych,
- szpachlówek poliestrowych.
Powierzchnię należy przemyć, co najmniej dwukrotnie. Za każdym razem używać czystej szmatki.
Przed nałożeniem powłoki należy odczekać do całkowitego odparowania zmywacza.

DODATEK ANTYSILIKONOWY

Kolor

bezbarwny

MAGAZYNOWANIE
Produkt należy przechowywać w temperaturze
od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z
dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.
Uwaga:
Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu
produktu.

nr art.

pojemność

ilość w kartonie

7675

150 ml

1

6089

1l

1

OPIS PRODUKTU
Środek przeciwdziałający powstawaniu kraterów silikonowych, tzw. „rybich oczek”, pojawiających się
w wyniku zabrudzenia powierzchni silikonem lub w wyniku jej zatłuszczenia.
STOSOWANIE I DOZOWANIE
Produkt przeznaczony do bezbarwnych lakierów akrylowych i emalii akrylowych.
Dodatek antysilikonowy należy stosować w ilości od 2 do 4% w przeliczeniu na mieszankę lakieru z
utwardzaczem.

OKRES GWARANCJI
Dodatek antysilikonowy
12 miesięcy od daty produkcji
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TROTON Sp. z o.o.
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