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NewCar Lakier bazowy
FLUORESCENCYJNY różowy 1L
Cena

187,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

020-INT-FLU-125

Opis produktu
NEWCAR GOTOWY KOLOR BAZOWY FLUORESCENCYJNY RÓŻOWY 1L
Właściwości: Lakier bazowy dwuwarstwowy o zwiększonej odporności na promieniowanie UV o dużej zawartości pigmentów fluorescencyjnych,
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Przeznaczony do pokrywania różnego rodzaju powłok nawierzchniowych takich jak znaki ostrzegawcze,
napisy reklamowe, reklamy itp.
Instrukcja użycia:
I krok: KOLOR FLUORESCENCYJNY (4 warstwy)
100 części lakieru fluorescencyjnego + 50-60 części rozcieńczalnika NC FLUOR
II krok: LAKIER BEZBARWNY ( 4 warstwy)
Podkład: NewCar Podkład akrylowy 2016 5:1 0,75L biały Green Line
Temp. otoczenia: od 15°C do 25°C
Ilość warstw: 4 warstwy
Dysza: 1,3 ciśnienie robocze 2-3 bar
Parowanie: 10-15 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu
Rodzaj powłoki: mat
Lepkość fabryczna: 20-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: 60µm suchej warstwy przy 4 warstwach.
Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.
Wydajność: teoretyczna ok. 8-10m2
Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu
Opakowanie: 1L
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy pracować przy wilgoci względnej , przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24
miesiące.
Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą
charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na
proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.
UWAGA: ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POKRYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE
NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ
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