
Lakier akrylowy MOTIP do felg srebrny 500 ml

Szybkoschnący lakier akrylowy MOTIP do felg srebrny o wykończeniu satynowym. Idealnie nadaje się

do kołpaków, felg stalowych oraz z metali lekkich. Lakier serii Rallye nadaje trwałą, pigmentowaną

powłokę ochronną do felg stalowych i aluminiowych. Dla uzyskania dodatkowej ochrony metalowych

pigmentów lub większego połysku zalecamy uszczelnienie felg lakierem bezbarwnym Motip serii

Rallye.

Lakier serii Rallye jest przyjazny dla środowiska. Firma MOTIP DUPLI dokłada wszelkich starań, aby

stosować preparaty bez krytycznych składników przy jednoczesnym utrzymaniu najlepszej możliwej

wydajności. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

 

Bardzo ważne! Jedynie całkowicie opróżnione puszki można umieścić w pojemniku do recyklingu lub

odpowiednim pojemniku na odpady. W przypadku opakowań, które nie są całkowicie puste, należy

utylizować jako „odpad specjalny”.
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Wszystkie produkty wytwarzane przez MOTIP DUPLI są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi

etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole

odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie

obowiązującej wersji.

Zalety:

do kołpaków, felg stalowych oraz z metali lekkich,

odporny na benzynę, chemikalia i wpływ czynników atmosferycznych. Jest odporny na zużycie,

zarysowania, promieniowanie UV i płowienie.

wysokiej jakości,

szybkoschnący,

gwarantuje gładką i twardą powierzchnię,

trwałość koloru.

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać etykietę i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń!

Przygotowanie podłoża:

Ostrożnie oczyść felgi z brudu, tłuszczu i pyłu hamulcowego.

Usuń istniejącą rdzę porową

Powierzchnia musi być przeszlifowana, czysta, sucha i odtłuszczona.

Zabezpiecz krawędzie obręczy taśmą maskującą.

Za pomocą papieru zabezpiecz otaczający obszar przed pyłem.

Zagruntuj powierzchnię podkładem

Po wyschnięciu delikatnie przeszlifować (ziarno papieru ściernego P600).

Lakierowanie:

Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od rdzy i tłuszczu.

Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez 2 minuty.

Przetestuj spray, aby sprawdzić dopasowanie kolorów.

Spryskaj kilka cienkich warstw w odstępach 3–5 minut z odległości ok. 25 cm.

Po 60 minutach schnięcia należy pokryć lakierem bezbarwnym Motiip Rallye, aby zabezpieczyć

metalowe pigmenty w lakierze.

Nie rozpylać farb syntetycznych!
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Dla uzyskania efektu wysokiego połysku zaleca się pokrycie lakierem bezbarwnym Motip po 2

godzinach.

Wydajność: 500 ml: 4-5 felg

Grupa MOTIP DUPLI działa głównie w branży motoryzacyjnej, oferując duży asortyment aerozoli

technicznych: wysokiej jakości profesjonalne lakiery samochodowe, środki czyszczące, produkty do

smarowania i montażu.

Grupa MOTIP DUPLI dzięki długoletniemu doświadczeniu i wysokiemu poziomowi wiedzy

specjalistycznej jest całkowicie wyspecjalizowana w opracowywaniu, produkcji i dystrybucji aerozoli

technicznych. Jako lider na rynku, firma posiada: trzy zakłady produkcyjne oraz własne firmy zajmujące

się sprzedażą i dystrybucją w 12 krajach Europy. Rocznie Grupa MOTIP DUPLI produkuje ponad 80

milionów aerozoli.

Dane techniczne

Pojemność: 500 ml

Kolor: srebrny

Typ: akrylowy

Podstawa spoiwa: żywica akrylowa

Zapach: rozpuszczalnik

Stopień połysku (przy kącie pomiaru 60 °) satynowy mat. Po nałożeniu lakieru MoTip Rallye lakier

bezbarwny - połyskiem

Wydajność: 500 ml wystarcza na 4-5 felg

Odporność na temperaturę: do 110 ° C

Stabilność przechowywania: 10 lat

Czas schnięcia w 20 ° C i 50% wilgotności względnej powietrza):60 minut

Utwardzony: po 24 godzinach

Pokrywalny lakierem bezbarwnym: po ok. 2 godziny

TIP-TOPOL Sp. z o.o.

  

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000195952, Regon: 008491569, NIP: 779-00-00-706

Kapitał Podstawowy 182.050 zł
www.tiptopol.pl, e-mail: tiptopol@tiptopol.pl

TIP-TOPOL Sp. z o.o.
62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 33

tel. 61 815 22 00
fax 61 815 22 02


	Lakier akrylowy MOTIP do felg srebrny 500 ml
	Dane techniczne


