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Plaz Tex CLEAR 2 PTC2 400 ml sprej 84586
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INSTRUKCE

PLAZ TEX CLEAR 2
Plaz Tex Clear 2 dovoluje obnovení lisovaných
tvarovaných moderních plastových nárazníků,
palubních desek a jiných plastových
komponentů.

✓ Obnovuje OEM provedení.- umožňuje nezjistitelnou opravu.

✓ Rychle schnoucí. - rychlá oprava v karosárně.

✓ Vhodný pro většinu plastů – použití s důvěrou

✓ Kompatibilní s hlavními lakovacími systémy – žádné reklamace zákazníků

Plaz Tex Clear 2 je ideálním řešením pro obnovu povrchu plastů po opravě. Může být použit pro kosmetické 
úpravy na nárazníky, spojlery, kryty vzduchových šachet, postranní lemy, kryty zrcátek a plastové ozdobné  kryty 
kol, díry v palubní desce, centrální konzoly, plastové dveřní panely a kryty pásů.
Typičtí zákazníci, kteří naleznou použití pro tyto produkty jsou:
➢ Zákazníci opravující plasty
➢ Karosárny
➢ SMART specializované opravny 
➢ Specialisti na lodní opravy

1. Cílová oblast vyžaduje přípravu textury lehkým brusivem nebo Nylon finishing pads.
2. Povrch odmastíme vhodným prostředkem jako Kent Plastic Prep nebo Acrysol.
3. Necháme důkladně proschnout.
4. Zamaskujeme oblast okolo opravy.

5. Sprej důkladně protřepeme a nastříkáme lehkou vrstvu přípravku Plaz Tex Clear 2 na opravovaný povrch ze 
vzdálenosti 20-30 

6. Počkejte minimálně 5 minut mezi nástřiky.
7. Opakujte kroky 5 a 6, dokud nebude dosažen požadovaný výsledek.
8. Je to nutné k splynutí hrany znovu tvarované oblasti s přirozenou texturou opravovaného dílu.
9. Po použití obraťte sprej dnem vzhůru a vystříkejte zbytek produktu z trysky, zabráníte  tak jejímu ucpání.



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.

PLAZ TEX CLEAR 2

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Aktualizováno k 26/04/2019 … The choice of professionals

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Číslo výrobku: 84586

Název: Plaz Tex Clear 2

Životnost: 120 měsíců
Použití v rozsahu teplot: od -40 do +80°C

Balení: 400 ml – sprej

Barva: Průhledná
Konzistence: Kapalina

Zápach: Rozpuštědlo
Celní kód: 3208 90 19

VOC: 672 g/l

VOC označení: 2004/42/IIB(e)(840)672


