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Opis 

Hitrosušeča prebarvljiva zaščita podvozja, na osnovi gume in smole, ki zagotavlja zaščito pred korozijo, 
peskom, soljo in hrupom.  

Lastnosti izdelka 

- Prebarvljiva z večino avtomobilskih barvnih sistemov, 

- Trajni film ostane elastičen tudi, ko se izdelek popolnoma posuši, 

- Močna oprijemljivost na različnih površinah, 

- Dobra odpornost proti različnim podnebnim razmeram in kamnom 

- Lahko se uporablja kot izdelek, ki zagotavlja zaščito pred hrupom, v ohišjih/šasijah avtomobilov, 

tovornjakov in drugih, 

- Videz fine in grobe strukture, odvisno od načina uporabe. 

Priprava podlage 

Površine morajo biti čiste in suhe, brez rje in razmaščene. Ni primerno za izpušne in zavorne sisteme ali 

dele motorja. 

Nanašanje 

 

Mešalno razmerje 

Izdelek je pripravljen za uporabo! Pred uporabo izdelek dobro pretresite! 

 

 

 

 

 

 

 

Nanašanje 

Število nanosov: 

Odzračevanje: 

Razdalja:  

Temperaturno območje:        

 

1 – 3  

3 – 5 min 

20 – 30 cm 

Uporabljajte med 10 °C in 25 °C  

Za boljši oprijem nanesite zelo tanek premaz in odzračite cca. 3 minute. Nato nanesite naslednje 

sloje, da dosežete potrebno debelino nanosa. Pustite, da se vsak vmesni nanos odzrači.  

 

Uravnavanje structure poteka s prilagajanjem tlaka, šobe, razpršilne razdalje in hitrosti nanašanja. 

 

Pred prebarvanjem mora biti nanos popolnoma suh.  

 

Pri prebarvanju naslednji dan je priporočljivo, da površino pred nanosom barve zmatirate, da 

dosežete boljši oprijem.  

Nanesite 1K Adhesion primer (art. 7015), v primeru nanašanja na plastiko, da izboljšate oprijem. 
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Prebarvljiv je (odvisno od debeline, temperature in vlage) po: 

    90 – 120 min  

  60 – 90 min 

   45 – 60 min 

at 10 °C  

at 20 °C  

at 30 °C  

 

Skladiščenje 

Shranjujte na suhem prezračevanem mestu zunaj neposredne izpostavljeni sončni svetlobi 

pri temperaturah od 10 do 30 °C. 

Komplementarni produkti 

Pištola za nanašanje (Št. artikla: 2006) 

Št. produkta Opis Volumen Pakiranje 

2040-A-1 Bela 1 kg 12 

2040-B-1 Črna 1 kg 12 

2040-C-1 Siva 1 kg 12 

VOC 

(2004/42/IIB(e)(840) 560 

Rok uporabe 

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže. 

Dodatne informacije 

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO! 

Vedno preberite navodila. 

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za 

nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge 

namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za 

upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov. 

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso 

namenjeni za splošno uporabo. 

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot 

smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne 

sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora 

uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.  

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o. 

 

 


