
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Toughcoat je přelakovatelná, pevná, odolná 

vůči nárazu, zvuktlumící a dlouhodobá ochrana 

proti nárazu kamínků. 

 Kryje již po jednom nástřiku – ekonomické řešení – úspora peněz i času 

 Vysoce hustá formule - dobře kryje přechody a lze jej brousit 

 Lze vytvořit rozdílné struktury povrchů – dle potřeby trhu – originální vzhled 

 Rychle přelakovatelný – ideální pro rychlý lakovací proces 

 Dostupný ve třech barvách 

 60% obsahu tvoří pevné částice  
 Díky plastové lahvi a tím pádem menší hmotnosti je ergonomický 

 Nástřik spodku karoserie a zároveň ochrana proti odlétajícím kamínkům 

Toughcoat je přelakovatelná, pevná, tvrdá, odolná vůči nárazu a dlouhodobá ochrana proti odlétajícím kamínkům a proti 

korozi, soli a vlhkosti. Umožňuje rychlé přelakování, jednovrstvou aplikaci a replikuje vzhled OEM na většině vozidel. Je 

dostupný v černé, šedé a bílé barvě. Toughcoat lze použít na celý spodek auta vč. např. podběhů kol apod. Vzhledem k jeho 

schopnosti být přelakován je také ideální jako ochrana podběhů proti odlétájícím kamínkům a štěrku a je tedy řešením pro 

ochrannou vrstvou na prahy a také přední a zadní spodní panely.  Díky jeho antihlukovým vlastnostem jej lze také aplikovat 

jako nástřik  vnitřních částí a motorového prostoru. Pro dosažení nejlepších výsledků přelakování se doporučuje použít 
primer. 

Název Barva Velikost Balení Obj. číslo 

Toughcoat černý 1 l láhev 86721 

Toughcoat šedý 1 l láhev 86722 

Toughcoat bílý 1 l láhev 86723 

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 

TOUGHCOAT 



Číslo výrobku:          86721, 86722, 86723 

Název:                       TOUGHCOAT 

Konzistence:  tekutý 

Odér:  charakteristický 

Celní kód:  32089091  

VOC:  478 g/l 

Životnost:  24 měsíců 

MSDS:   Ano 

Hustota:  1,2 g/cm3 

Pryskyřičná báze: na bázi alkydu 

Nelepivý na dotek: 15 minut 

Pracovní tlak:  1 – max. 5 barů 

Doba schnutí:  30 minut (při 80°C) 

  2 hodiny (při 20°C) 

Mokrý na mokré: pouze s 2K akrylátovými laky 

Tloušťka vrstvy:  100-150 mikronů 

Operační teplota: -20°C až +90°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 

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 


