
Body Finish Paint 

Prajmerji in premazi 

Body Finish Paint je visoko kakovosten in hitro sušeč eno-komponenten akrilni lak, posebej 
razvit za uporabo na novi oz. popravljeni pločevini z namenom, da ji povrne originalen izgled.

Lastnosti in prednosti
Z uporabo barve Body Finish Paint dolgo sušenje in izhlapevanje lakov nista več potrebna. Sodobni ličarski 
delavnici prihrani čas in denar, saj je primerna za takojšnjo uporabo, brez mešanja. Posuši se v 20 minutah 
brez sušenja v peči. 
Barvo Body Finish je mogoče uporabiti z večino sistemov za barvanje, tako na vodni osnovi, kot na osnovi 
topil. Izdelek je že pripravljen za uporabo, kar pomeni, da je konec čakanja zaradi mešanja barve, prav tako 
pa odstranjevanje ostankov lakiranja ni več potrebno. Še več, če uporabljate barvo Body Finish Paint, 
čiščenje razpršilne pištole odpade.

Lastnosti 
- Pripravljena za uporabo, mešanje ni potrebno 
- Profesionalni vzorec pršenja (2 ploščata nastavka za nanos na večje in manjše površine) 
- Odlična zmogljivost prekrivanja
- Suha na otip v 10 min
- Hitro sušenje in visoka odpornost na udarce
- Barvanje mokro na mokro z skoraj vsemi sodobnimi sistemi barvanja že 20 min po nanosu
- Nudi zaščito proti koroziji ter dober oprijem na matiranih kovinskih in nekovinskih površinah
- Brez ostankov lakiranja (nevarnih kemičnih odpadkov) 
- Čiščenje razpršilne pištole odpade

Uporaba 
Barva Body Finish Paint je bila posebej razvita za 
uporabo v avtomobilski, tovorni in kmetijski industriji, saj 
predstavlja idealno rešitev za barvanje popravljene ali 
(delno) zamenjane pločevine, kot so notranji paneli, 
zadnji paneli, prtljažno korito, notranjost sprednjih in 
zadnjih panelov, A-stebričkov, itd.

Poleg tega je barva Body Finish Paint primerna za 
uporabo v industrijskih aplikacijah, na primer kot 
barva za stroje in naprave ali kot premaz za 
zaščito proti koroziji.

Navodila za uporabo 
· Poskrbite, da je površina suha, čista, brez prahu,

umazanije in maščobe.
· Zmatirajte površino in jo očistite z čistilom KENT

Acrysol. Vse plastične površine obdelajte z
prajmerjem KENT Adhesion Promoter.

· Pločevinko pred uporabo dobro pretresite - vsaj 2
minuti.

· Z razdalje 10-15 cm na površino napršite dva
enakomerna sloja, brez vmesnega čakanja.

· Različne barve je mogoče nanesti mokro na mokro.
· Po uporabi pločevinko obrnite in nekaj časa pršite, da

očistite nastavek.

Koda: Oznaka:

BF7042 
BF7033 

85987 - Body Finish Paint - 500 ml siva 
85988 - Body Finish Paint - 500 ml zelena 
85989 - Body Finish Paint - 500 ml bež BF7034 



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

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, ShowgroundRoad, 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 vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo 
brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno 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, IvančnaGorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v 
njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije inprimernost 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 kakršnegakolizanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi 
malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije

85987 85988 85989 Koda:

Oznaka: 

Naziv: 
BF7042 – BF7033 – BF7034 

Body Finish Paint 500ml razpršilo 

Tarifna številka:      3208 20 10 

Barva:  Siva RAL 7042 

Zelena RAL 7033

Bež RAL 7034 

Osnova: Sodobna akrilna smola

Topila: Organska topila

Oblika: Tekočina 

Gostota: 0.834 g/ml 

Odpornost na UV:    Odlična

Odpornost na topila: Dobra (kratkoročno, ko je 

barva v celoti posušena

Prašno suha:         Po 10 – 15 min (20°C/65%RH)
Popolno sušenje:   2 uri (odvisno od debeline nanosa)

Debelina nanosa: 2 nanosa, min. 40μ suho

Brušenje:              Priproročljivo po 1 uri

Barvanje čez nanos: Po 20 minutah z skoraj vsemi 
sodobnimi barvami, mokro na mokro (20°C/65%RH) 

Rok uporabe: 30 mesecev, zaprta, na hladnem in 
suhem mestu 

VOC: Bež 681g/l 

Zelena 718 g/l 

Siva 683 g/l 

VOC oznaka:       2004/42/IIB(e)(840)681 – 718 – 683 
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