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New Self Guide je nejmodernější výplň primerů, 
která kombinuje implementaci rychleschnoucích 
vlastností se snadnou manipulací pro 
efektivnější a bezpečnější proces. 
 

 
 

Název Zkratka Balení Obj. 

číslo 

New Self Guide Grey NSGPFG 3,75 L 86767 

New Self Guide Black NSGPFB 3,75 L 86768 

New Self Guide White NSGPFW 3,75 L 86769 

Hardener  HNSGPF 1 L 86770 

Hardener Fast FNSGPF 1 L 86771 

 

   VLASTNOSTI  

✓ Extrémně rychlé sušení 10 minut při 60 °C - rychlejší ztvrdnutí snižuje náklady na energii 

✓ Snadnější míchání a snadnější aplikace 

✓ Chemické a fyzikální ukotvení - dvakrát silnější přilnavost dokonce i při elektronickém lakování  

✓ Nízká viskozita, fantastické vyrovnávání a snížená pomerančová kůra - poskytuje vlastnosti proti 

zanesení při broušení 

✓  

 

   POUŽITÍ  

New Self Guide je nejmodernější plnivo pro základní nátěry, které nabízí vysokou pevnost, vysokou flexibilitu a 

snadné broušení (mokré i suché) v kombinaci s extrémně rychlým sušením. Doporučeno pro velké plochy, povrchy 
a bodové opravy. 
Má vynikající nivelační vlastnosti, nemá žádné poklesy ani absorpci při vysokém obsahu pevné látky (74%). 

Může být aplikován přímo na holý, broušený a odmaštěný kov a také na předem připravené plasty, dřevo a 
sklolaminát. Lze přelakovat všemi standardními barvami, na bázi rozpouštědel a vody. 
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  TECHNICKÉ PARAMETRY  

 

 

 

 

 

    INSTRUKCE  

 

1. Před aplikací musí být povrch kompletně očistěn Acrysolem. 
2. Oblast opatrně obruste brusným papírem: P240 / P320, aby byl zajištěn rovnoměrný podklad a nejlepší 

přilnavost k podkladům.  
3. Smíchejte New Self Guide s požadovaným tvrdidlem v poměru 4: 1 objemově (%) nebo hmotností (g) 
4. Naneste 2-3 krycí vrstvy s čekací dobou mezi nimi 5 minut.  

5. Po aplikaci vyčkejte 10 až 15 minut před vysušením IR nebo troubou. 
6. Doba schnutí: 20 ° C (68 ° F) = 2-3 hodiny, 60 ° C (140 ° F) = 10 minut, IR = 10-15 min 

7. Broušení začněte po vysušení a ochlazení brusným papírem P400-P500 

8. Lze přelakovat vodou nebo rozpouštědlem 

 

NEW SELF GUIDE 

Barva:                                Šedá, černá, bílá 

Skladovatelnost:             24 měsíců 

Konzistence:                     Vysoce pevné plnivo 

Základ:                               Akrylová pryskyřice 

Kód celního sazebníku:  3208 1090 

VOC:                                   446 g/l, max. 540 g/l  

 

HARDENER   

Základ:                               Směs rozpouštědel 
Konzistence:                     Kapalina 

Barva:                                 Transparentní 
Skladovatelnost:              24 měsíců 

Kód celního sazebníku:   3208 1090 
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N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 

Tel.: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

 
Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009 

 

   ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE  

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. 

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. 
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