
Rubber Guard 
Visoko odporen gumijast premaz, ki ščiti pred korozijo in udarci kamenja.

Koda Naziv Pakiranje 

50110 Rubber Guard 577 ml Razpršilo 

Uporaba 

Gumijasta zaščita v spreju Rubber Guard je zasnovana kot alternativa premazom, ki jih je potrebno aplicirati z 
zračno pištolo. Zaščita Rubber Guard ponuja različen končen izgled, ki je odvisen od debeline nanosa in razdalje 
pršenja. Še posebej je uporabna pri ustvarjanju tankega premaza na spodnjem delu praga, podvozju, vratih, 
kolesnih obokih. Prav tako je uporabna kot premaz pri prekrivanju varilnih spojev. V primeru, da jo želite prebarvati, 
nanesite več tankih slojev na površino in med posameznim nanosom počakajte, da se posuši. 

Prajmerji in premazi

Navodila za uporabo 

1. Odstranite rjo, umazanijo, olje in druge nečistoče. Površina mora biti čista in suha.

2. Pločevinko dobro pretresite, dokler se mešalna kroglica ne sprosti. Nato jo tresite še eno minuto.
Postopek stresanja ponovite po vsaki minuti pršenja.

3. Napršite na površino z razdalje približno 30 cm. Sloji naj bodo tanki in enakomerni, med vsakim
novim nanosom počakajte, da se prejšnji posuši.

4. Po vsaki uporabi je potrebno pločevinko obrniti navzdol ter pršiti dokler nastavek ni čist.

5. Preostanek materiala očistite z čistilom KENT Acrysol.

6. Če želite gumijasto zaščito Rubber Guard prebarvati, pustite, da se pred nanosom barve,
popolnoma posuši (najmanj 2-3 ure, najbolje čez noč).

Lastnosti 

• Kompaktna struktura
• Unikatna mešanica smol
• Enostaven nanos
• Odličen oprijem
• Ne vsebuje bitumna
• Temperaturna odpornost -40º C do +135º C
• Se lahko prebarva

Prednosti 

• Odlično prekriva, tudi z enim nanosom
• Ne razpoka in se ne strdi
• Uporabna na različnih področjih
• Uporaba prajmerja ni potrebna
• Se ne razbarva in ne poka
• Vzdrži ekstremne pogoje
• Združljiva z večino barvnih sistemov



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

Koda: 

Oznaka: 

Naziv: 

Količina: 

Barva: 

Rok uporabe: 

Prodajna enota: 

VOC: 

Tarifna številka:   

Debelina nanosa: 

Mokro na mokro: 

Temperatura nanosa: 

Osnova: 

Temperaturna odpornost: 

Možnost prebarvanja: 

50110  

SRU 

Rubber Guard razpršilo
577 ml 

Črna

24 mesecev

Posamezna 

555 g/l  

3210 00 00 

100-125 mikronov 

Ne

5ºC do 35ºC 

Sintetična guma

-40ºC do +135ºC 

Da, vendar ko je izdelek v celoti posušen (najmanj 2-3 ure, 

najbolje čez noč)
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