
Transparent Waxcoat 

Prajmerji in premazi

Zaščitni premaz na osnovi voska, z odličnim protikorozijskim delovanjem. Za apliciranje v 
vdolbine in na površine, ki potrebujejo zaščito proti rji.

TWB Transparent 1 l: 86160 
TWA Transparent razpršilo 500 ml: 86161 

Lastnosti 
• Odlična odpornost proti koroziji
• Odporen proti poškodbam
• Prodre v težko dostopne predele in jih zaščiti
• Blagega vonja
• Ne kaplja
• Dober oprijem

Prednosti 
• Ščiti obdelano površino pred korozijo iz okolja
• Odporen na poškodbe, zagotavlja dolgotrajno zaščito
• Prodre globoko in premaže težko dostopna mesta
• Prijeten za uporabo
• Uporablja se ga lahko brez skrbi
• Primeren za uporabo na celotnem vozilu

Uporaba 

• Deli avtomobilske karoserije, kot so vrata,
pokrovi, nosilci, ojačani deli

• Avtobusi
• Počitniške prikolice in avtodomi
• Kovinske površine

Čas sušenja
TWA 1 l  pločevinka - 100 mikronska plast 
bo suha na otip v 105 minutah ter 
popolnoma suha v 5 urah.  

TWA 500 ml razpršilo - 100 mikronska plast bo 
suha na otip v 105 minutah ter popolnoma suha 
v 3½ urah. 

Navodila za uporabo 

Pločevinko pred uporabo temeljito pretresite. 
Površine, ki jih je potrebno obdelati, morajo biti čiste, 
suhe, brez rje in brez maščobe; po potrebi uporabite 
Acrysol za čiščenje in pripravo površine.
Prozoren vosek v pločevinki lahko nanesete z 
uporabo zračne ali pnevmatske pištole z zračnim 
tlakom od 3 do 6 bara. Tekočino lahko nanesete tudi 
z ščetkanjem ali namakanjem.

Prozoren vosek v razpršilu napršite na površino v 
enakomernih, tankih nanosih, da ustvarite želeno 
debelino nanosa. 

Opomba: Značilnost premaza je, da ostane mehak 
in lepljiv na dotik tudi, ko je suh.



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

Transparent Waxcoat 

      24 mesecev

Naziv: 

Rok uporabe: 

Prodajna enota:         Posamezna

Opozorilo (Razpršilo):   Zelo lahko vnetljivo

Barva:  Prozorna (mlečna) 

Pakiranje: 1 l in 500 ml razpršilo

Etiketa: 11 Razpršilo; 28 Pločevinka

Temp. hrambe:         10oC do 30oC 

Temp. odpornost:   -25oC do +180oC (suh) 

Viskoznost (1 l tekočina): DIN 53211 
Posoda 4 mm  20 do 30 sekund 
Gostota (1 l tekočina): Ca 0.85 Kg/l 
Gostota (Razpršilo):   Ca 0.72 Kg/l

Tarifna številka:          3824 90 97 

Varnostni list: Da 

VOC: 1 l Pločevinka   499 g/l 

VOC: Razpršilo 560 g/l 

Preizkus upogiba (DIN 53152 +70C): 

Brez razpok, brez izgube oprijema

Preizkus upogiba (DIN 53152 -30C): 
Brez razpok, brez izgube oprijema

Odpornost suhega materiala: Voda, pršenje 
soli, olje, mehke baze in kisline

Test - Slana komora: (DIN 50021 Ri 0 ) 

Tekočina> 1000 ur pri 100 mikronski suhi plasti 
Razpršilo> 720 ur pri 50 mikronski suhi plasti

mailto:kentinfo.uk@kenteurope.com

	Slide Number 1
	Slide Number 2



