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AUTO
LÖKHÁRÍTÓ
FESTÉK

ALAPOZÓ ÉS FEDŐFESTÉK
RUGALMAS FELÜLETET KÉPEZ
Lökhárító festék spray: Speciális lökhárító festék, amely használható bármely műanyag
elemre. 2 az 1-ben alapozó és hosszan tartó fedőfesték egyaránt.
A lökhárító festék típusai:
- Sima fekete festék, amely használható lökhárító átfestésére
- Textúrált fekete festék, amely apró szemcsés fedést biztosít
Technikai jellemzők:
Kiszerelés: 520/400ml = 2 m2
Gyorsan szárad, több rétegben használható.
Átfesthető 1 órán belül vagy 5 nap után
Hol használható?
Ez a forumla ideális a legtöbb műanyag felület esetében, használható lökhárító elemek,
díszlécek és egyéb felületek festésére az autóiparban és otthon egyaránt.

FÉKNYEREG
FESTÉK

ALAPOZÓ ÉS FEDŐFESTÉK
FÉKNYEREGHEZ, HŐÁLLÓ 180°C-IG
Féknyereg festék: Ellenáll az igénybevételnek és a magas hőmérsékletnek. Nem fakul
meg.
Technikai jellemzők:
Kiszerelés: 520cc (400ml) = 4 féknyereg átfestésére elegendő
Tapintásra száraz: 2 óra
Átfesthető: 1 órán belül vagy 48 óra után
Hőálló: 180 °C-ig

Hogyan alkalmazzuk:
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a ﬂakont legalább 1
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem
tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen.
Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és
simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével
a ﬂakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a ﬂakonból, így
kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.
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AUTO
SZÓRÓGITT

ALAPOZÓ, KISEBB KARCOK ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ
PintyPlus Tech szórógitt spray: Speciális akril alapozó, amely az apró karcolások
tömítésére és alapozásra szolgál.
Alkalmazása:
Ideális autók, motorok felújításához. Használható szinte bármilyen felületen (fém, fa,
műanyag). Korróziógátló hatású, rendkívül rugalmas. Vizesen és szárazon is csiszolható.
Kompatibilis szinte minden festékkel (akril, szintetikus, vizes bázisú). Használjunk több
vékony réteget, majd csiszoljuk vissza az egységes, sima felület elérése érdekében.
Technikai jellemzők:
Kiszerelés: 520/400ml = 2 m2
Gyorsan szárad, több rétegben használható.
Hogyan alkalmazzuk:
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KERÉKTÁRCSA
FESTÉK

A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a ﬂakont legalább 1
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem
tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen.
Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és
simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével
a ﬂakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a ﬂakonból, így
kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

NAGY ELLENÁLLÁSÚ AKRILFESTÉK,
KERÉKTÁRCSÁHOZ
Acél keréktárcsákra és dísztárcsákra egyaránt használható. Rendkívül könnyű a felvitele,
szépíti a felületet és mindezek mellett védelmet biztosít. Kiváló tapadást biztosít, kopásálló,
benzinálló, jól tűri a nedvességet.

Technikai jellemzők:
Kiszerelés: 520cc (400ml) = 2 m2
Száradás: 15 perc
Átfesthető: 30 perc után

Hogyan alkalmazzuk:
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a ﬂakont legalább 1
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem
tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen.
Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és
simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével
a ﬂakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a ﬂakonból, így
kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.
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AUTO
FÉKTISZTÍTÓ
SPRAY

MAGAS NYOMÁSÚ FÉKTISZTÍTÓ SPRAY
ZSÍR ÉS EGYÉB SZENNYEZŐDÉS ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ
Alkalmazás:
Gyors hatású, magas minőségű féktisztító spray, amely számos célra, univerzálisan
használható. Alkalmas fékek tisztítására és általában zsírtalanításra és az olajos felületek
megtisztítására. Használatával könnyen eltávolítható az erős szennyeződés is.
Kiszerelés: 520cc/400ml
Hogyan alkalmazzuk:
Rázzuk fel a kannát 1 percen keresztül, amíg a golyókat nem halljuk.Fújjuk a felületre,
amelyet szeretnénk megtisztítani a zsíros szennyeződésektől. Néhány percen keresztül
hagyjuk hatni.
Ne használjuk áram alatt lévő készülékekhez, jól szellőző helyen alkalmazzuk.

JÉGOLDÓ
SPRAY

JÉGOLDÓ SPRAY

Jégoldó spray: Formulája speciálisan aeroszolhoz fejlesztett, azonnal hat a szélvédőn,
tükrökön, zárakon, fényszórókon és bármely részen, amely fagypont alá kerül. Egy kis
mennyiség is elegendő, hogy megolvassza a havat vagy jeget.
Használat előtt távolítsuk el a havat a szélvédőről.
Hogyan alkalmazzuk:
Rázzuk fel a ﬂakont, majd körülbelül 20cm távolságból fújjuk a szélvédőre, felülről lefelé
haladva. Várjunk néhány másodpercet, hogy hasson. Ha nagyon vastag a jégpáncél,
ismételjük meg a folyamatot többször. Miután megfelelően felolvadt a jég a szélvédőn,
távolítsuk el a vizet az ablaktörlő lapátok bekapcsolásával.
Tippek: Ha kültéren parkolunk az autóval, parkolás után fújjunk vékony réteget a
szélvédőre, így késleltethetjük vagy akár meg is előzhetjük az ablakok lejegesedését.
Üres állapotban dobjuk a fémes szelektív tárolóba.

AUTO
FÉNYES
LAKK

FÉNYES LAKK, ALKALMAS AUTÓIPARI
FELÜLETEK VÉDELMÉRE
Fényes lakk, amely alkalmas autóipari felületek védelmére. Hőálló tulajdonságának
köszönhetően olyan helyen is használható, ahol a hőmérséklet eléri a 180ºC fokot. Fényes
felületet képez, ellenáll a gyengébb karcolásnak és az időjárási körülményeknek.
Technikai jellemzők:
Kiszerelés: 400ml
Kiadósság: 2 m2
Felületi száradás: 2 óra
Teljes száradás : 4 óra (páratartalomtól függően)
Áttetsző felület
Nem sárgul
Hogyan alkalmazzuk:
A festendő felület legyen száraz, tiszta, por- és zsírmentes. Rázzuk a ﬂakont legalább 1
percen keresztül, amíg nem halljuk a benne lévő golyókat (a lakk kivételével, mert az nem
tartalmaz golyót). Fújjuk 25-30cm-ről a festendő felületre vízszintesen majd függőlegesen.
Ajánlott két vékony réteg alkalmazása, egy vastag helyett, így sokkal egységesebb és
simább felületet érhetünk el és elkerülhetjük a festék megfolyását. A festés befejezésével
a ﬂakont fordítsuk fejjel lefelé és fújjunk addig, amíg csak gáz jön a ﬂakonból, így
kitisztíthatjuk a szórófejet és később is tudjuk használni a sprayt.

