
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Wheel Rim Silver WRS 500 ml sprej 84329
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INSTRUKCE

WHEEL RIM SILVER

Vysoce lesklá stříbrná barva pro obnovu

vzhledu ráfků a poklic kol.

✓ Produkt vyrobený z akrylové pryskyřice. 

✓ Velmi dobrá odolnost proti UV záření a stárnutí – odolný proti palivům, oleji a mytí aut (včetně tlakového mytí).

✓ Vysoká kvalita hliníkového pigmentu – vysoký stříbrný lesk.

✓ Velmi dobrá přilnavost k různým povrchům - vynikající výsledek na všech kovech vč. hliníku a většiny plastů.

Wheel Rim Silver je vysoce kvalitní externí nástřik, který, vzhledem k speciálnímu hliníkovému pigmentu a

střední akrylové pryskyřici je voděodolný, atraktivně vypadá a rychle schne.

Wheel Rim Silver se používá hlavně na ráfky kol a poklice, ale lze jej také použít na všechny kovy a kovové
konstrukce.

Nástřik je odolný proti benzínu, naftě, oleji a prostředkům na mytí kol.

1.Odstraňte nadbytečnou mastnotu a vosk pomocí Speedy 500 nebo Acrysolu a nechte povrch zaschnout.

2. Pokud je povrch zkorodovaný, očistěte jej ocelovým kartáčem nebo pískováním.
3. Naneste tenkou vrstvu produktu KENT Galvapro a nechte kompletně zaschnout.
4. Naneste rovnoměrnou vrstvu Wheel Rim Silver na ráfky kol nebo poklice.
5. Pokud je to nutné, aplikujte druhou vrstvu po cca 3 minutách.



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.

WHEEL RIM SILVER

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

Číslo výrobku: 84329

Název: Wheel Rim Silver

Životnost: 30 měsíců

Balení: 500 ml sprej

MSDS: ano

Rozpustnost ve vodě: nerozpustná nebo jen málo rozpustná

Teplotní stabilita vytvrzeného produktu: cca 100°C

Báze pigmentu: hliník

Bod vznícení: < 21°C

Hnací plyn: propan-butan

Bezprašnost: po cca 10 minutách při 20°C

Kompletní vytvrzení: po cca 4 – 6 hodinách

Přelakovatelnost: po cca 6 hodinách čirým lakem 

VOC: 645 g/l (2004/42/IIB(e)(840)645


