
Final Clear 

Prajmerji in premazi

Eno-komponenten, visoko zmogljiv prozoren premaz, ki ponuja popoln končen rezultat.

Lastnosti 
• Prozoren premaz, ki je pripravljen za uporabo
• Eno-komponentno razpršilo
• Visok sijaj
• Kompatibilen z premazi na vodni osnovi
• Zagotovljena UV odpornost
• Uporaben na vidnih in izpostavljenih

površinah za popravila napak
• Se hitro suši

Prednosti 
• Prihrani čas
• Uporaba brez predpriprave
• Prihrani čas in denar
• Zmanjša število nanosov
• Strankam omogoča brezskrbnost
• Veliko možnosti uporabe
• Prihrani čas

Koda: 84110 - 450 ml razpršilo 

Uporaba 

Lak v spreju Final Clear je visoko zmogljiv, prozoren 
premaz, ki ima odličen oprijem na površine in je 
združljiv z vsemi najpogosteje uporabljenimi 
barvami.
Lak Final Clear ustvari kristalno čist premaz in ne 
vsebuje izocianatov. 

Final Clear ponuja tržišču nekaj edinstvenega.  
Aerosolni izdelek, ki ustvari visoko kakovosten 
premaz na površini. Final Clear zagotovi vzdržljiv 
nanos in sijaj, ki je primerljiv nanosu z pištolo.

Navodila za uporabo 

1. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
2. Nanesite 1-2 tanka, enakomerna sloja.
3. Počakajte 5 - 10 minut med posameznim nanosom.   
4. Počakajte 30 minut, da postane površina suha na otip.
5. Čas sušenja je odvisen od debeline
nanosa, vlage in temperature okolja. 



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

84110 

Final Clear, 450 ml razpršilo 

24 mesecev

Posamezna

Dražilno; Izredno vnetljivo 

676g / l

FC 

    3208 909 15 

Koda:

Naziv: 

Rok uporabe: 

Prodajna enota: 

Varnostno opozorilo: 

VOC:

Oznaka:

Tarifna št.:            

Varnostni list:            Da

Nadomestni proizvod: -

Tekočina 

Značilen 

Čas sušenja pri 20oC v 3 korakih: 

Prašno suh: 6 > 8 min 

20 > 30 min 

6 > 8 ur 

Suh na otip: 

Popolnoma suh: 

Maks. temperatura: 700C 

Oblika: 

Vonj: 

Izgled:

VOC oznaka: 

Prozoren

2004/42/IIB(e)(840)676 
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