
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Toughcoat je přelakovatelná, pevná, odolná
vůči nárazu, zvuktlumící a dlouhodobá ochrana

proti odletujícím kamínkům.

✓ Rychlé sušení - rychlý průchod dílnou
✓ Vynikající odolnost proti odletujícím kamínkům - chrání proti korozi
✓ Četné aplikace - může být použit v různých oblastech včetně spoilerů, prahů a podběhů kol i podvozků
✓ Tixotropní - nestéká ani při použití v silných vrstvách
✓ Různé povrchové úpravy lze dosáhnout s pistolí Kent Syphon Gun (GSH) - je možné překrýt i malé plochy bez 

velkých přestřiků a dosáhnout různých povrchových úprav

Toughcoat 2 je produkt pro každodenní použití v lakovně, která usiluje o znovuvytvoření OEM povrchové úpravy podvozku a

ochranu proti štěrku. Toughcoat 2 je na bázi syntetických pryskyřic a pryží. Povlak rychle schne a je speciálně vyvinutý pro

dlouhodobou ochranu proti štěrku. Toughcoat 2 je velmi tixotropní, jeho aplikace je bez odkapávání. Výrobek je po 20

minutách suchý na dotek a po úplném vytvrzení může být přelakován všemi běžně používanými systémy pro lakování
automobilů. Toughcoat 2 může být sušen na vzduchu nebo v peci. Po aplikaci je výsledkem elastický a strukturovaný film s

vynikající ochranou proti korozi a štěrku.
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1. Před použitím plechovku důkladně protřepte (minimálně 2 minuty). Zajistěte, aby byl povrch čistý, bez rzi a suchý.
2. Pomocí Kent Syphon Gun (GSH) naneste rovnoměrnou vrstvu, doporučená tloušťka = cca 1mm. Nastavte trysku tak, 

abyste dosáhli požadované povrchové úpravy.
3. Před nanesením nátěru nechte zcela vytvrdnout (cca 2 hodiny).
4. V případě potřeby odstraňte Toughcoat 2 Black produktem KENT Acrysol.
5. Po použití vždy vyčistěte pistoli s rozpouštědlem
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INSTRUKCE

TOUGHCOAT 2 BLACK



Číslo výrobku: 34481

Název: TOUGHCOAT 2

Konzistence: tekutý

Odér: charakteristický

Celní kód: 32080 91 5

VOC: 525 g/l

Životnost: 30 měsíců

MSDS: Ano

Hustota při 25°C: 1,04  +/- 0,02 g/cm3

Viskozita: 9000 +/- 1500cps

Pevné částice: 44 - 47%

Přelakovatelnost: Po kompletním vytvrzení

Test solným sprejem: 400 hodin (DIN 50021)

Operační teplota: -20°C až +80°C

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.

TOUGHCOAT 2 BLACK

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
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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


