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AUTO
PLNIČ

Základ pre zjednotenie povrchu po brúsení.

Plnič Pintyplus je akrylový tmel, ktorý pripraví povrch ako základný náter, aby ho zjednotil
brúsené miesta pred lakovaním.
APLIKÁCIE:
Ideálne na drobné opravy karosérií a iných povrchov, so škrabancami a malými deformáciami
alebo stopami po brúsení. Používa sa na vyrovnanie a vytmelenie nerovností, čím sa zabezpečí
ľahké brúsenie za sucha aj za mokra. Kompatibilný s väčšinou farieb.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml.
Schnutie: 20 minút.
Prelakovateľné: 20 minút.
Zanecháva bohatú vrstvu s výbornými vlastnosťami a vynikajúcou priľnavosťou na širokú škálu
povrchov: plech, hliník, polyuretán, iné tmely a väčšina plastov. Pôsobí ako tmel a je veľmi
flexibilný.
AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý a suchý.
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SPREJ
NA DISKY

Nádobu miešajte 1 minútu tak, aby bolo počuť miešacie guličky. Nanášajte zo vzdialenosti
25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne. Po
nanesení plniča povrch prebrúste, aby ste ho vyrovnali a zjednotili. Ak výsledky nie sú
uspokojivé, zopakujte operáciu toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. Po dokončení práce
odstráňte prach vytvorený brúsením a potom ju upravte požadovaným náterom.

Vysoko odolný akrylový sprej pre disky kolies

APLIKÁCIE:
Vyrobené pre dekoráciu a ochranu zliatinových a oceľových ráfikov, ako aj krytov kolies.
Poskytuje vysokú priľnavosť a odolnosť voči oderu, vlhkosti a benzínu. Pred aplikáciou
odstráňte slabo držiace častice a očistite povrch.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Výdatnosť: 520/400ml = 2 m2
Prelakovateľný: 30 min.
Doba schnutia: 15 min.
AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má upraviť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Očistite hrdzu
a prípadné slabo držiace častice drôtenou kefou. Mastné škvrny odstráňte rozpúšťadlom.
Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť miešacie guličky. Striekajte zo
vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom
vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa
dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení operácie otočte
plechovku a zatlačte trysku, kým nebude vychádzať iba plyn, aby ste zabránili jej upchatiu.
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TIPY:
Na uľahčenie čistenia povrchu od zvyškov farby odporúčame použiť odstraňovač náterov
Pintyplus.

AUTO
ČISTIČ
BŘZD

Cistiaci sprej s vysokým tlakom pre odstránenie
mastnoty a nečistôt
POUŽITIE:
Čistič bŕzd radikálne čistí všetky nečistoty z kotúčov, doštičiek alebo brzdových čeľustí, čím
eliminuje škrípanie bŕzd alebo spojky. Môže byť tiež použitý pre iné komponenty vozidla, ako je
spojka alebo valce. Jeho vysoký tlak umožňuje jeho použitie aj v mnohých aplikáciách, ktoré
vyžadujú vysoký tlak a silu rozpúšťadla.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml.
AKO POUŽIŤ:
Nanášajte opatrne priamo na čistený kus, aby ste nezasiahli iné predmety. Používajte opatrne a
vždy mimo dosahu akéhokoľvek elektrického alebo zapaľovacieho zdroja. Po nastriekaní
počkajte, kým rozpúšťadlo zaschne, aby ste mohli s kusom manipulovať. Odporúča sa chrániť si
ruky latexovými rukavicami alebo iným podobným materiálom. Na vysušenie povrchu použite
textilnú alebo koženú handričku a pomôžte odstrániť nečistoty.

Ref. 744

ROZMRAZOVAČ

Prostriedok na odstraňovanie ľadu a námrazy

Odstraňovač ľadu na čelné sklá a zámky je nevyhnutným nástrojom na odmrazovanie v zimných
mesiacoch.
APLIKÁCIE:
Produkt pôsobí okamžite na čelné sklá, okná, zámky, svetlomety, zrkadlá a akúkoľvek časť
vozidla vystavenú teplotám pod bodom mrazu. Malé množstvo stačí na roztopenie námrazy,
snehu alebo ľadu.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400ml
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AKO POUŽIŤ:
Pred aplikáciou prípravku odstráňte prebytočný sneh plastovou škrabkou. Potom aerosól
pretrepte a nastriekajte 20 cm od povrchu, pričom prípravok nanášajte z hornej časti čelného
skla. Počkajte niekoľko minút a odstráňte ho plastovou škrabkou alebo iným podobným
predmetom. Ak je vrstva námrazy veľmi hrubá, postup zopakujte. Na dokončenie zapnite
stierač čelného skla, aby ste odstránili zvyšnú námrazu. Po zaparkovaní auta vonku naneste
tenkú vrstvu na čelné sklo a akýkoľvek iný povrch, ktorý chcete chrániť. Táto akcia pomôže
zabrániť alebo oddialiť vrstvu námrazy.

AUTO
SPREJ NA
NÁRAZNÍKY

Vysoká flexibilita a priľnavosť.
Základný aj vrchný náter pre vaše auto.
Špeciálna farba na silne exponované plastové diely v automobilovom sektore. Je dodávaný v
dvoch prevedeniach, v hladkom aj štruktúrnom, aby bolo možné získať vzhľad povrchu ako z
prvovýroby.
APLIKÁCIE:
Formulácia vhodná pre väčšinu plastov. Bol vyvinutý na opravu a obnovu nárazníkov, spojlerov,
náterov, líšt atď. v automobilovom sektore.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml.
Výdatnosť: 2m
Doba schnutia: povrchovo 2hod, celkovo 4hod.
Prelakovateľný: do 1 hod. alebo až po 5 dňoch.
Tepelne odolný: 90ºC.

Hladký Štruktúrny
Ref. 747 Ref. 782

SPREJ NA
BRZDOVÉ
STRMENE

AKO POUŽIŤ:
Nádobu silno pretrepte 1 minútu tak, aby bolo počuť hŕkanie miešacích guličiek. Striekajte zo
vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom
vertikálne. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej vrstvy, aby sa
dosiahlo rovnomerné pokrytie a zabránilo sa stekaniu farby. Po dokončení práce otočte
plechovku a striekajte, kým nebude vychádzať iba plyn.

Lesklá farba špeciálne vyvinutá pre brzdové strmene
s vysokou odolnosťou.
Pintyplus AUTO Brake Caliper Paint je lesklá rýchloschnúca farba, špeciálne vyvinutá na
lakovanie brzdových strmeňov a podobných dielov pre automobilový sektor. Veľmi jednoduchá
aplikácia.
APLIKÁCIE:
alkydová farba formulovaná pre automobilové diely, ako sú brzdové strmene, ráfiky kolies,
bubny atď. Odoláva vysokým teplotám až do 180ºC / 356ºF, poskytuje skvelú priľnavosť a
krytie. Farba ponúka vysokú pružnosť a odolnosť proti degradácii farby. Je to farba s dlhou
životnosťou, ktorá odoláva pôsobeniu chemických prvkov: olej, brzdový olej, soľ, kyselina atď.
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TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml.
Výdatnosť: s jedným balením je možné upraviť 4 brzdové strmene.
Suchý na dotyk: 2 hodiny.
Celkové sušenie: 4 hodiny.
Tepelná odolnosť: 180 ºC / 356 ° F
Prelakovanie: do 1 hodiny alebo po 48 hodinách.
Vysoký lesk.
Čas použiteľnosti: 10 rokov
AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Miešajte 1
minútu tak, aby bolo počuť miešacie guličky. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm, nanášajte
tenké a rýchle vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne, pričom vrstvy nechajte niekoľko
minút zaschnúť. Odporúča sa nastriekať dve tenké vrstvy namiesto hrubej, aby sa dosiahlo
rovnomerné pokrytie a zabránilo sa kvapkaniu farby. Po použití vyčistite trysku otočením
aerosólu hore dnom a striekaním, kým nebude vychádzať iba plyn.

AUTO
LESKLÝ
LAK

Lesklý lak pre automobilový sektor s vysokou
odolnosťou voči poškriabaniu a vysokým teplotám
Dodáva povrchu vysoký lesk a veľkú odolnosť voči starnutiu, poveternostným vplyvom,
nárazom a škrabancom. Odoláva až do 180ºC.
APLIKÁCIE:
Pre automobilové diely, ako sú brzdové strmene, ráfiky kolies, zrkadlá alebo podobné diely.
Najmä tie časti, ktoré sa po natretí môžu odierať alebo prehrievať.
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY:
Balenie: 400 ml:
Výdatnosť: 2 m2
Tepelná odolnosť: 180ºC/ 356ºF
Suchý na dotyk: 2h
Celkové schnutie: 4h
Prelakovateľné: do 48 hodín
Čas použiteľnosti: 10 rokov

Ref. 749

AKO POUŽIŤ:
Povrch, ktorý sa má upraviť, musí byť čistý, suchý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Po zaznení
miešania guľôčok nádobou 1 minútu silno pretrepte. Striekajte zo vzdialenosti 25/30 cm,
nanášajte tenké a rovnomerné vrstvy, najskôr horizontálne a potom vertikálne, medzi
jednotlivými vrstvami nechajte niekoľko sekúnd zaschnúť. Po použití otočte plechovku a
stlačte, kým nebude vychádzať iba plyn na čistenie trysky.
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