
                                                           Interior Paint 

 

 

Interior Paint 
 

Notranja barva AKEMI® je hitro sušeča 1-komponentna barva na osnovi nitro kombiniranih smol, 

posebej razvita za barvanje nove ali popravljene pločevine ter ostalih delov vozila ali strojev. 

 

Izdelek odlikujejo naslednje lastnosti: 

- Enostavna uporaba in dobra pretočnost 

- Visoka pokrivnost- visoka vsebnost trdne snovi 

- Hitro in dobro sušenje 

- Odpornost na vremenske vplive 

- Na voljo v 4 barvah RAL za zagotavljanje končnega izdelka OEM 

- Brez težkih kovin, svinca, kadmija ali kroma  

 

Področje uporabe:  

Notranja barva AKEMI® je bila posebej razvita za avtomobilski sektor za končno obdelavo 

popravljenih pločevin, kot so 

- vratna krila 

- zadnja plošča 

- tla prtljažnika 

- notranja obloga 

- plošče 

- stranske in zadnje stene 

- A – stebrički 

- blatniki nosilci 

- stranski elementi 

- nosilci agregatov  

 

Notranja barva je prav tako primerna za uporabo v strojništvu in jeklenih konstrukcijah, kot strojna 

barva ali popravilo laka. 

 

 Navodila za uporabo: 

1. Prepričajte se, da je površina suha, čista, brez prahu in maščobe. 

2. Zmatirajte površino in očistite z čistilom Acrysol. 

3. Vsako plastično površino obdelajte z Afin™ PP/PA temeljnim premazom. 

4. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite, vsaj 2 minuti. 

5. Napršite 2 enakomerni plasti, z razdalje 10 - 15 cm od površine. 

 

 

 



 Posebne opombe: 

- Združljivo z večino barv na vodni osnovi. 

- Ne pršite na površine, prevlečene s sintetičnimi smolami, saj se barva lahko dvigne/ne prime. 

- Polnila za telo ali druge lakirane površine je treba pred barvanjem predhodno testirati, da se preveri 

združljivost s topili.  

 

Tehnični podatki: 

Vezivna osnova: : nitro kombinirane smole 

Barva:  bež (RAL 7034) 

siva (RAL 7042) 

zelena (RAL 7033) 

črna (RAL 7021) 

 

Debelina filma: 40 – 50 μm (2 plasti) 

Prašno suho: približno 10 minut 

Suho na dotik: 30 - 40 minut 

Končno utrjeno: približno 24 ur 

VOC: 683 g/l 

 

Skladiščenje:  

Hranite na suhem in hladnem v originalno zaprti embalaži 24 mesecev od proizvodnje. 

 

Zdravje in varnost: 

Pred rokovanjem ali uporabo tega izdelka preberite varnostni in tehnični list. 

 

Pakiranje:   

500 ml razpršilo 

 

Koda izdelka:  

Bež  87420  

Siva  87422 

Zelena 87421 

Črna  87423 

 

Oznaka carinske tarife: 3208 90 19 

 

Pomembno obvestilo:  

Zgornje informacije temeljijo na zadnji stopnji razvoja in tehnologije. Zaradi možnosti različnih vplivov 

dejavnikov, te informacije – kot tudi druge ustne ali pisne tehnične nasvete obravnavajte kot 

neobvezujoče namige. Uporabnik je dolžan v vsakem  primeru izdelek preizkusiti na neopaznem 

mestu ali na vzorcu. 

 


