
Plastic Paint 
Linija štirih različnih barv v razpršilu, za ponovno barvanje plastičnih delov.

Koda Barva Pakiranje 

83795 Črna 
83796 Temno siva
83797 Srednje siva
83798 Svetlo siva

500 ml - razpršilo 
500 ml - razpršilo 
500 ml - razpršilo 
500 ml - razpršilo 

Uporaba

Prajmerji in premazi

Lastnosti 

• Na voljo v 4 barvah
• Primerna za večino vrst plastik
• Enostavna in hitra uporaba
• Brez odpadkov
• Odlično prekrivanje z vsakim nanosom
• Kompatibilna z vodilnimi barvnimi sistemi

Prednosti 

• Celovita ponudba na enem mestu
• Uporabite z zaupanjem
• Brez mešanja in odpadkov
• Prihrani denar
• Prihrani čas
• Brez reklamacij

Barva za plastiko Plastic Paint je zasnovana za ponovno barvanje popravljenih ali zbledelih plastičnih 

komponent, kot so odbijači, sprednji in zadnji spojlerji, notranja plastična obloga, pokrovi ventilatorjev, 

armaturne plošče, sredinske konzole, itd.

Navodila za uporabo 

1. Z čistilom KENT Acrysol ali Plastic Prep (KPP) temeljito očistite vse dele, ki jih želite prebarvati.
Pustite, da se posuši.

2. Za izboljšanje oprijema rahlo pobrusite površino z brusnim papirjem.

3. Zaščitite površino z maskirnim trakom.
4. Na površino napršite barvo v več tankih, enakomernih slojih, z razdalje 30 cm.

5. Po uporabi pločevinko obrnite navzdol in dvakrat pritisnite na nastavek, da ga
očistite.



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

Koda: 

Oznaka: 

Naziv: 

Rok uporabe: 

Prodajna enota: 

VOC: 

83795 (Črna), 83796 (Temno siva),  83797 

(Srednje siva), 83798 (Svetlo siva) 

PPBL, PPDG, PPMG, PPLG

Plastic Paint 500 ml razpršilo

24 mesecev

Posamezna

644g/l PPBL 

640g/l  PPDG 

642g/l PPMG 

642g/l  PPLG 

Mokro na mokro: Ne 

Osnova:: Akril 

Odpornost na kemikalije: Ne

Tarifna številka:             3208 09 15 

Varnostni list: Da

Tehnične informacije

VOC oznaka: PPBL 
PPDG 
PPMG 

2004/42/IIB(e)(840)644 
2004/42/IIB(e)(840)640 
2004/42/IIB(e)(840)641 
2004/42/IIB(e)(840)642 PPLG 
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