Technický list 14.12 TECTANE Autolak černý lesk
Výrobek

Vlastnosti

Použití

Balení
Barva
Technické údaje
Základ
Konzistence
Stupeň lesku/matu
Hustota
Tepelná odolnost při přepravě
Aplikační teplota
Optimální teplota při použití
Aplikační technika
Doba schnutí povrchové vrstvy
Vzdálenost při nanášení
Skladovatelnost

Speciální lak – extra vysoké kvality k ochraně kovů před klimatickými vlivy. Pro
všechny druhy karoserií. Nepostradatelný v autolakovnách, autoopravnách i
domácích dílnách.
þ Rychle schnoucí;
þ Nestékavý, otěruvzdorný, vysoká kryvost;
þ Vysoká přilnavost k podkladu, vysoký lesk;
þ Vysoká ochrana proti korozi, vodnímu kameni;
þ Vysoká ochrana před nárazy odletujících kamínků a nečistot.
- Nástřiky plastových a ocelových dílů karoserie motocyklů, automobilů;
- Dekorativní nástřiky s vysokým leskem plastových a kovových dílů auto i
moto;
- Obnovení zašlých a poškozených lakovaných dílů a dílů karoserie osobních
a nákladních automobilů, trucků, tahačů apod.;
- Vhodný na kov, plasty, polyester, dřevo, beton a jiné podklady opatřené zákl.
nátěrem.
Aerosolový sprej 400 ml
Černá lesk
g/ml
°C
°C
°C
min
mm
měsíce

syntetický roztok metoxypropylacetátu
aerosol
vysoký lesk
0,747
-10
+5 / +25
15 - 25
křížová
25 - 30
(při 25°C)
250 - 300
36
(při teplotách od +5°C do +25°C, chránit
před přímým slunečním zářením!)

Omezení

Mimo jiné není vhodné pro použití pro styk s dětskými hračkami a potravinami.

Pokyny

Dózu důkladně protřepat, cca 2-3 min. nutno slyšet zvuk mísící kuličky. Na
suchý, předem připravený podklad (zbaven prachu, mastnot, olejů a
nesoudržných starých nátěrů) nanášíme ze vzdálenosti cca 250 až 300mm
křížovou technikou.

Čištění Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce. Netvrzený lak: Ředidlo S 6006
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