
Toughcoat 2 

Prajmerji in premazi

Toughcoat 2 je visoko kakovosten, trpežen, kompakten premaz za zaščito pred korozijo in udarci kamenja, 
ki se lahko prebarva. 

 Koda: 34481 (Črna) 

Lastnosti in prednosti

• Se hitro suši - hiro opravljeno delo v delavnici
• Odlična odpornost pred udarci kamenja - ščiti pred korozijo
• Uporabna pri številnih aplikacijah - lahko se uporablja na različnih delih; npr. spojlerjih, pragovih, kolesnih

obokih, podvozju, itd.
• Tiksotropna - ne kaplja, tudi v primeru nanosa debelih plasti
• Dobre pršilne lastnosti - ne škropi in se ne strjuje pri nanosu
• Možnost različnih zaključkov pri nanosu z pištolo Kent Syphon Gun (GSH) - primerna za uporabo na manjših

površinah

Uporaba
Zaščitna masa Toughcoat 2 je izdelek za 
sodobno delavnico, ki želi obnoviti originalen 
premaz in ustvariti protikorozijsko zaščito.

Zaščitna masa Toughcoat 2 temelji na 
sintetičnih smolah in gumi. Premaz se 
hitro suši in je razvit z namenom, da nudi 
dolgoročno zaščito pred udarci kamenja.

Zaščitna masa Toughcoat 2 je zelo tiksotropna in 
jo je mogoče aplicirati brez kapljanja. Izdelek je 
suh na otip v približno 20 minutah. Lahko se 
prebarva z vsemi običajnimi avtomobilskimi 
barvnimi sistemi, potem, ko je popolnoma suha.

Zaščitna masa Toughcoat 2 se lahko suši na 
zraku ali v peči. Po nanosu in sušenju je 
končen rezultat zaprt, elastičen in strukturni 
film z odlično zaščito proti rji in udarcem 
kamenja.

Navodila za uporabo 

1.Pločevinko pred uporabo dobro pretresite. Poskrbite, da
je površina suha, čista in na njej ni rje.

2.Napršite zaščitno maso z uporabo pištole Kent Sifon Gun
(GSH). Priporočljiva debelina = približno 1 mm. 
Prilagodite nastavek za dosego želenega učinka.

3.Pred barvanjem pustite, da se popolnoma posuši
(približno 2 uri).

4.Če je potrebno odstranite odvečno maso z čistilom KENT
Acrysol. Po uporabi vedno očistite pištolo s topilom.



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

34481 (Črna) 

Toughcoat 2 

30 mesecev 

Posamezna 

531 g/l 

Koda: 

Naziv: 

Rok uporabe: 

Prodajna enota: 

VOC: 

Oznaka: TCB2 

Etiketa: 14 

Tarifna številka:        3208 09 15 

Varnostni list:           Da

Nadomestni proizvod:  - 

Viskoznost:                  9000 +/- 1500 cps 

Trdna snov: 44 - 47% (DIN 53216) 

Specifična teža 25oC:  1.04 +/- 0.02 (DIN 51757) 

Možnost prebavanja:   Ko se popolnoma posuši 

Temperaturna odpornost:-20oC do +80oC 

Temperatura hrambe:   +5oC  do +30oC 

Test - Slana komora:     400 ur (DIN 50021) 

VOC oznaka: 2004/42/IIB(e)(840)531 
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