
BODY FINISH PAINT

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Velmi kvalitní a rychleschnoucí jednosložkový 
akrylový lak, speciálně vyvinut pro stříkání
nových nebo opravených plechů, stejně tak jako 
částí strojů, kterým vrací původní podobu.

85988500 ml sprejBFGRBody Finish Paint Green

85989500 ml sprejBFBBody Finish Paint Beige

85987500 ml sprejBFGBody Finish Paint Grey

Obj. čísloBaleníZkratkaNázev

Body Finish Paint byl speciálně vyvinut pro 
automobilový průmysl, nákladní a 
zemědělský sektor, kde je ideálním řešením 
pro dokončení oprav plechů (částečné), 
vnitřní strany panelů, podlahy 
zavazadlového prostoru, interiéru předního a 
zadního panelu, ale také A-sloupků atd.

Kromě toho se Body Finish Paint také
výborně hodí pro použití v průmyslových 
aplikacích, např. jako strojní lakování nebo 
jako dočasná antikorozní oprava laku.

� Připraven k použití bez potřeby míchání.
� Profesionální nástřik (2 ploché trysky pro malé i velké plochy).
� Vynikající krycí vlastnosti. 
� Bezprašný po 10 minutách. 
� Rychlé vytvrzení a odolnost proti nárazu. 
� Přelakovatelný téměř každým moderním nátěrovým systémem po 20 minutách způsobem „mokrý do mokrého“.
� Vynikající antikorozní vlastnosti a velmi dobrá přilnavost na matné železné i neželezné povrchy.
� Žádná likvidace přebytku laku (chemický odpad).
� Není potřeba žádné čištění stříkací pistolí.

Návod na použití:

1. Zmatněte povrch a vyčistěte s KENT Acrysol.
2. Všechny plasty ošetřete s KENT Adhesion

Promoter.
3. Protřepejte produkt důkladně 2 minuty před

použitím.
4. Nastříkejte i 2 vrstvy bez prodlev mezi nimi ze

vzdálenosti 10 -15 cm.
5. Různé barvy mohou být použity „mokré do mokrého“.
6. Po použití nádobku otočte a stříkněte, čímž

vyčistíte trysky.

Body Finish Paint končí s dlouhou dobou schnutí a odpařováním laků na vodní bázi. Šetří moderním lakovnám 
čas a peníze tím, že je okamžitě k dispozici bez míchání a je připraven za 20 minut. 
Body Finish Paint je kompatibilní s většinou nátěrových systémů, a to jak na bázi vody tak rozpouštědel. 
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Číslo výrobku: 85987, 85988, 85989
Název: Body Finish Paint
Životnost: 30 měsíců v uzavřeném suchém a chladném místě
Rizikové info:          zdraví škodlivý, extrémně hořlavý
Balení: 500 ml – sprej
MSDS: ano
Hustota při 20°C: 0,834 g/cm3

Bezprašnost: po 10 – 15 minutách (20°C/65%RH)
Rozpustnost ve vodě: vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná
Odolnost vůči UV: vynikající
Samovznícení: produkt není samozápalný
Úplná doba schnutí: 2 hodiny (záleží na tloušťce)
Tloušťka vrstvy: 2 uzavřené vrstvy, min. 40� suché
Broušení: doporučuje se po 1 hodině
Přelakovatelnost: po 20 min. téměř každým moderním lakem, „mokrý do mokrého“ (20°C/65% RH)
VOC: 787 g/l

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BODY FINISH PAINT

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.

První pomoc: Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, vyhledat lékaře v případě příznaků. Při styku s kůží: Ihned omýt 
vodou a mýdlem a dobře opláchnout.Výrobek není dráždicí účinek na pokožku. Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut 
vyplachovat pod tekoucí vodou. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Při požití: Nevyvolávejte zvracení, ihned 
povolat lékařskou pomoc.

R 12 Extrémně hořlavý.
R 36 Dráždí oči.
R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
S 23 Nevdechujte páry/aerosoly.
S 25 Zamezte styku s očima.
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Zvláštní označení určitých přípravků: Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a 
teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdn ěnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do koše. Nestříkejte do ohně
nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí.

Xi Dráždivý

F+ Extrémně
hořlavý


