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Wheel Spray Silver stříbrná 500 ml sprej 86519
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INSTRUKCE

WHEEL SPRAY SILVER

Stříbrná akrylová barva ve spreji pro obnovu vzhledu 
ráfků a poklic kol.

✓ Vynikající přilnavost na ocel, hliník, nylon a většinu plastů – úspora času.

✓ Jednosložkový produkt - žádné směšování, snadno použitelný.

✓ Replikuje OEM povrchové úpravy – profesionální oprava.

✓ Produkt na bázi pryskyřice – odolný vůči oleji a pohonným hmotám.

Kent Wheel Spray je barva na bázi pryskyřice, speciálně navržena pro vytvoření OEM konečné úpravy, 
dávající nepoddajný odolný ochranný nátěr.

1. Povrch, který bude ošetřován, důkladně očistěte použitím KENT Speedy 500 nebo Acrysolem, dokud není
všechno nadměrné mazivo nebo vosk odstraněn. Nechte zaschnout.

2. Pokud je ošetřovaný povrch zkorodovaný, vyčistěte ho drátěným kartáčem nebo pískováním. 
Znovu očistěte KENT Speedy 500 nebo Acrysolem. Naneste tenkou vrstvu výrobku KENT Galvapro. 

Pro urychlení času schnutí, použijte horkovzdušnou pistoli (max. 150 °C). 

3. Naneste rovnoměrně KENT Wheel Spray v tenkých vrstvách na ještě teplé (cca 20°C) ráfky kol nebo poklice.
4. Pokud je to nutné naneste druhou vrstvu po přibližně třech minutách.



Číslo výrobku: 86519

Název: Wheel Spray Silver

Barva: stříbrná 

Celní kód: 3208 20 90

VOC: 689 g/l

Životnost: 120 měsíců

MSDS: ano

Báze: akrylová pryskyřice

Hustota: 1,0 g/cm3 při 20°C

Teplotní odolnost: -30°C až +80°C (krátkodobě až +110°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.

WHEEL SPRAY SILVER
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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


