
HT PAINT 

VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Rychleschnoucí barva, která odolává vysokým 

teplotám. Dostupná v černé a stříbrné barvě. 

Na výfuky, mřížky a další části např. motoru. 

 

 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

HT Paint – Black HTPB 400 ml – sprej 86826 

HT Paint – Silver HTPS 400 ml – sprej 86827 

KENT HT Paint vytváří teplu odolný film, který má skvělé antikorozní vlastnosti. 
Ideální pro výborný vzhled výfuků, mřížek a jiných motorových částí. 

  Rychle schne – zvyšuje produktivitu. 
  Dobré pokrytí – snižuje náklady. 
  Vynikající přilnavost – není potřeba primer. 
  Výborná ochrana proti korozi až do 600°C – prodlužuje životnost částí motoru. 
  Odolává vnějším vlivům – dlouhotrvající pokrytí. 
  Životnost 30 měsíců – dlouhá doba skladovatelnosti. 

Návod na použití: 
 

1. Povrchy důkladně očistěte produktem KENT Acrysol nebo Soft Surface Cleaner. 

2. Pokud je to nutné, sprejovanou oblast zamaskujte. 
3. Sprej důkladně protřepejte po dobu 2-3 minut a nejprve udělejte test na jiném povrchu. 
4. Nastříkejte ze vzdálenosti 20 – 30 cm v několika tenkých vrstvách, dokud nepokryjete požadovanou oblast. 
5. Nechte zaschnout cca 30 min. (záleží na vnějších podmínkách). 
6. Po použití sprej otočně dnem vzhůru a prostříkněte trysky, aby se zabránilo jejich ucpání. 
 

 

Poznámka: Přelakování alkydovou barvou by mělo být hotové do 18 hodin (z důvodu tvorby oxidu zinečnatého, který 
ovlivňuje přilnavost alkydové barvy. 



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:           86826, 86827 

Název:                        HT Paint 

Životnost:  12 měsíců 

Rizikové info:            dráždivý, extrémně hořlavý 

Balení:  400 ml – sprej 

MSDS:  ano 

Hustota při 20°C:  0,72 g/cm3  

Celní kód:  3208 90 91 

Báze:  akrylová pryskyřice 

Barviva:  bez obsahu olova, čistý zinek v kombinaci s hliníkem a fosfátem zinku 

Velikost částic:  30 – 35 mikronů 

Pokrytí:  400 ml na 1-2 m2 

Doporučená tloušťka filmu: +- 75 mikronů na mokro / vrstva 

  30 mikronů na sucho / celkem 

VOC:  670 g/l – černý, 628 g/l - stříbrný 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

HT 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. 

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list. 


