
PLAZ TEX BLACK

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Plaz Tex Black umožňuje renovaci 
textury moderních tvarovaných 
plastových nárazníků, palubních desek 
a jiných plastových komponentů.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Plaz Tex Black PTB 400 ml - sprej 86735

Plaz Tex Black je ideálním řešením pro obnovu 
tvarování plastů po opravě. Může být použit pro 
kosmetické úpravy např. na:

Nárazníky, spojlery, vzduchové hrazení, 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 např:

• Zákazníci opravující plasty
• Karosárny
• SMART specializované opravny 
• Údržby vozového parku

 Hrubá texturovaná barva – shoduje se s mnoha originálními vzhledy výrobců aut.
 Vhodný pro většinu plastů – lze jej použít s důvěrou.
 Rychlé schnutí – umožňuje rychlou propustnost.
 Žádné plýtvání – šetří peníze.
 Vynikající pokrytí s každým nástřikem – šetří čas.
 Kompatibilní s předními lakovacími systémy – přelakovatelný.  

Návod na použití:
Aplikace / výsledky jsou závislé na zručnosti uživatele 
a tu si získá pouze praxí.

1. Opravovanou oblast pečlivě vyčistíme a 
necháme zaschnout.

2. Pokud je to nutné, okolní plochy zamaskujeme.
3. Naneseme jemné vrstvy ze vzdálenosti cca 50-

55 cm (to je důležité).
4. Před každou vrstvou počkejte minimálně 5 min.
5. Opakujte 3x – 4x dle potřeby.
6. Je nutné aby okraje nové textury splývaly s tou 

originální.
7. Po použití otočte sprej vzhůru nohama a 

prostříkněte trysku, aby se zabránilo ucpání.

TIP: Podle toho z jaké vzdálenosti je produkt aplikován, lze formovat jemnější nebo hrubší textury.



N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

Číslo výrobku: 86735
Název: Plaz Tex Black
Životnost: 24 měsíců
Rizikové info:          zdraví škodlivý, extrémně hořlavý, nebezpečný pro životní prostředí
Balení: 400 ml – sprej
MSDS: ano
Doba schnutí: cca 5 minut
Mokrý na mokré: ne
Celní kód: 3208 20 10
VOC: 675 g/l

TECHNICKÉ PARAMETRY

PLAZ TEX BLACK

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.


