
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Final Clear je jedno-komponentní čirý lak ve 

spreji pro dosažení stejných vlastností jako u 

dvou-komponentních laků. Určen je především 

pro malé a rychlé aplikace 

 Připraven pro okamžité použití – šetří čas 

 Jedno-komponentní sprej – není nutné nic míchat, vylévat a čistit 

 Excelentně se slévá a má vysoký lesk 

 Kompatibilní s nátěry na vodní bázi. 
 Rychle schne + garantovaná odolnost vůči UV záření 
 Lze jej použít pro malé opravy ale i na velké plochy – univerzální využití produktu 

Vysoce kvalitní křišťálově čistý čirý lak s dobrým krytím, kompatibilní se všemi předními laky. Je ideální 
jak pro malé tak i velké opravy, disponující excelentním leskem. Neobsahuje absolutně žádné izokyanáty. 

Finální podoba laku je odolná UV záření s garancí 12 měsíců od nástřiku. Podmínkou je dodržení 
pracovního postupu. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

Final Clear KFC 450 ml sprej 84110 

1. Před použitím plechovku důkladně protřepte (minimálně 2 minuty). 
2. Naneste 1-2 lehké rovnoměrné nástřiky. 
3. Mezi nástřiky nechte produkt 5-10 minut odvětrat. 
4. Před dalším zpracováním dílů ošetřených Final Clearem jej nechte zaschnout – minimálně 30 minut.  
5. Čas schnutí je závislý na tloušťce vrstev, vlhkosti a teplotě. 
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INSTRUKCE 

FINAL CLEAR 



Číslo výrobku:          84110 

Název:                       Final Clear 

Životnost:  24 měsíců 

Balení:  450 ml – sprej 

Vzhled:  čirý 

Konzistence:  tekutý 

Odér:  charakteristický 

Celní kód:  320890915 

Maximální teplota: 70°C  

VOC:  676 g/l 

 

 

Doba schnutí při 20°C ve 3 fázích:  Bezprašnost:  6 > 8 minut 

   Manipulovatelnost: 20 > 30 minut 

   Úplné proschnutí: 6 > 8 hodin 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 

uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 

nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz. 

FINAL CLEAR 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 
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Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 


