
LIGHTS CLEAR COAT KIT

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Sada pro opravu povrchů a obnovu svítivosti 
jakýchkoliv plastových a polykarbonátových
světlometů vozidel. Umožňuje vrátit povrchům 
zpět svou původní průhlednost a po odstranění
škrábanců, dokonce i hlubokých, poskytuje také
dlouhodobou ochranu proti UV.

� Troj - komponentní svrchní lak s výbornou přilnavostí

k polykarbonátovým plastům.

� Nemá vliv na mechanickou odolnost plastů.

� Zabraňuje žloutnutí povrchu.

� Vynikající optické vlastnosti.

� Vysoká ochrana proti UV záření.

� Se stárnutím nesesychá, nepraská a nedrobí se.

� Jednoduchá aplikace, šetří čas a peníze.

F

Název Balení Obj. číslo

Lights Clear Coat Kit 1 x sada 85792

Pro opravu a ochranu polykarbonátových
světlometů včetně dalších plastových dílů po 
poškrábání a před dalším žloutnutím, drolením 
atd. Lze jej použít pro zpětné obnovení původní
svítivosti, jasu a průhlednosti světlometů po 
odstranění rýh a hlubokých škrábanců. Ideální pro 
světlomety vozidel, lodních a kempingových
komponentů, například dílů v karavanech atd..

Návod k použití:

1. Příprava povrchu: zcela odstraňte starý povrch, škrábance a další nežádoucí poškození. Před započetím této
fáze práce, povrch nejdříve očistěte pomocí výrobku Kent Eco Panel Degreaser. Nepoužívejte rozpouštědlové
odmašťovače, které pronikají hluboko do plastů a mohou je narušit.

2. Obruste „nasucho“ všechny škrábance tak aby povrch byl kompletně rovný. Polykarbonátové materiály jsou
složeny z několika vrstev a jejich případné přechody, které broušením vzniknou, mohou být při špatném
broušení následně viditelné. Použijte dle potřeby pro broušení hrubosti od P240 do P600.

3. V závěru broušení přebruste celý povrch brusnou houbou 1S-MF, která je součástí dodávaného balení a lze ji
doobjednat samostatně. 

4. Před dalším postupem povrch očistěte opět pomocí KENT Eco Panel Degreaser. Lakování světlometů
provádějte v prostorech s minimem prachu pro dosažení nejlepších výsledků, například v lakovací kabině.

5. Příprava produktu: smíchejte produkty podle následujících poměrů:
LIGHT CLEAR COAT - 2 díly v objemu; LIGHT CLEAR COAT HARDENER - 1 díl v objemu;                         
UV PROTECTOR - 1 díl v objemu. Vše důkladně promíchejte a přefiltrujte přes sítko 5000ų.

6. Doba zpracovatelnosti po smíchání: 90 minut při 20°C.
7. Aplikujte pomocí lakovací pistole s tryskou 1,0 - 1,3 pod tlakem 2,5 baru.
8. Nastříkejte 2 vrstvy. Mezi vrstvami je nutné vyčkat 30 sekund.
9. Síla vrstvy: 25/40 mikronů. 
10. Schnutí: 30 minut při 60°C nebo 10/15 minut pomocí IR.

POUŽITÍ



Číslo výrobku: 85792
Název: Lights Clear Coat Kit
Rizikové info:          zdraví škodlivý
Balení: sada lahviček 
MSDS: ano
Hustota při 20°C: 1,023 g/cm3

Životnost: 9 měsíců
VOC: 389 g/l

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

LIGHTS CLEAR COAT KIT

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.

Pokyny pro první pomoc:
Obecné informace: Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 
hodin po nehodě. Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. Při nadýchání: Dostatečný přívod čerstvého 
vzduchu a vyhledat lékaře z bezpečnostních důvodů. Při bezvědomí uložit do stabilizované polohy k přepravě. 
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat 
lékaře. Při zasažení očí: Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se 
s lékařem.  Při požití: Nevyvolávejte zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc. Vyplachovat ústa a vypít velké množství vody.

R 10 Hořlavý.
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S 43 V případě požáru použijte písek, oxid uhličitý nebo hasicí prášek..
S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

UPOZORNĚNÍ: Obsahuje methyl 1,2,2,6,6 pentamethyl-4-piperidyl sebacate, bis-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-
sebacate. Může vyvolat alergickou reakci.
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