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2K Crystal Clear

Razpršilne šobe za 2K Crystal

Clear

400 ml

12 kos

Razpršilo

Vrečka

Uporaba

KENT 2K Crystal Clear je 2-komponentna poliuretanska mešanica, ki tvori film, odporen na praske in UV

žarke. Odporen je na kemikalije in se ga lahko uporablja na najrazličnejših površinah, kot so vodne in

akrilne barve, čisti aluminij, golo in pocinkano jeklo ter les. Zaradi visoke debeline filma, vzdržljivosti in

odlične polirnosti je 2K Crystal Clear izbira, ko gre za lakiranje majhnih delov ali popravilo manjših površin.

Zaradi svoje posebne formule 2K Crystal Clear lak v razpršilu zagotavlja takojšen visok sijaj na ravni OEM.

Navodila za uporabo:

1.Pred uporabo pločevinko dobro pretresite - vsaj 3 minute.

2. Preizkusite vzorec pršenja na testni površini.

3. Nanesite lak v 2-3 nanosih z oddaljenosti 15-25 cm  od površine, v časovnem zamiku 5 min med nanosi.

4. Počakajte 30 min, da se lak prezrači.

5. Čas sušenja: 30 min pri 60°C, 12 ur pri 20°C ali določen IR program sušenja

6. Da preprečite zamašitev nastavka na pločevinki, razpršilo obrnite na glavo in pršite 5 sekund, da očistite 

nastavek.

2K Crystal Clear - 2K prozorni lak v razpršilu

Kristalno čist, izjemno trpežen lak v razpršilu, odporen na krušenje in UV žarke.

Značilnosti in prednosti

• Tehnologija 2K, pripravljena za uporabo – aktivacija 

ni potrebna

• Uporabimo ga lahko kadar koli – brez odpadkov

• Izjemno vzdržljiv – odporen na kemikalije, UV žarke 

in praske

• Široko področje uporabe - OEM zaključek, stare 

barve, goli aluminij, golo in pocinkano jeklo, les

• Visoka in trda debelina suhega filma – enostavno za 

poliranje

• Oblikuje globoko in sijočo površino - brez kapljanja



Primers, Coatings & Body Fillers

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House,

Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za

informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v

Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej.

Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so

vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je

izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Tehnične informacije

Splošne informacije:

Oblika: Razpršilo

Osnovni material: Posebno dvokomponentno poliuretansko topilo

Vonj: Topilo

Rok uporabe: 36 mesecev

Tarifna številka: 3208 90 91

VOC: 625 g/l

Pakiranje: 12 kos/škatla
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Razdalja nanosa: 15-25 cm

Čas sušenja: 30 min pri 60°C, 12 ur pri 20°C, 

Debelina suhega filma: 30-40µm

Pokrivnost: 3m²  

Število nanosov: 2-3

Čas sušenja med nanosi: 5 min

Temperatura nanosa (min): 18° C

Temperatura nanosa (max): 25° C

Temperaturna obstojnost (max): 150° C

Podatki veljajo pri 20°C (68°F), relativni zračni vlagi 35% - 75%. Ni za uporabo na stiropornih alkidnih barvah. 

Končna trdota in kemična odpornost: 8-10 dni.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika


