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LAKIER DO ZACISKÓW
HAMULCOWYCH 2K PUSZKA
200ML
CENA:

47,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
PRODUCENT: OPTIMA PROFESSIONAL

OPIS PRZEDMIOTU

Lakier do zacisków hamulcowych 2k puszka 200ml
Profesjonalny lakier do zacisków hamulcowych o pojemności 200ml dostępny we
wszystkich kolorach RAL

Największa baza kolorystyczna w Polsce.
Lakier dwuskładnikowy z utwardzaczem w połysku.
Odporny na temperaturę do 250°C.
Duża wydajność - wystarcza do pomalowania zacisków i bębnów w jednym
samochodzie.
Dostosowany do trudnych podłoży dodatkowo wyróżnia się doskonałym wyglądem i
trwałością powłoki.

Na wygląd samochodu wpływają niewielkie detale. Do takich nalezą na pewno zaciski
hamulcowe. Dzięki takiemu produktowi jak nasz lakier zrobią to Państwo w profesjonalny
sposób zwłaszcza, że nie jest to pracochłonne ani nie wymaga dużych umiejętności.

Lakier do malowania zacisków Optima Professional został specjalnie przygotowany z myślą
o tym konkretnym zastosowaniu. Farba jest przede wszystkim odporna na wysokie
temperatury jednoczesne zapewniając doskonały wygląd oraz trwałość powłoki. Dzięki
zastosowaniu najnowocześniejszej technologi jesteśmy w stanie wyprodukować lakier w
dowolnym kolorze wg. palety RAL którą zamieszczamy poniżej. Możliwe jest również
zrobienie lakieru pod konkretny kolor samochodu pod warunkiem, że nie jest to kolor
metaliczny - w takim przypadku proszę podać markę i nr lakieru samochodu. Lakier
również występuje w wersji - spray zapraszamy na pozostałe nasze aukcje.
Przygotowanie podłoża:
- zaciski należy dokładnie oczyścić ze wszystkich zabrudzeń
- jeżeli powierzchnia jest skorodowana należy ją oczyścić za pomocą szczotki drucianej a
następnie odtłuścić
- lakier można nanosić za pomocą zwykłego pędzelka możliwa jest również aplikacja za
pomocą natrysku
Warunki aplikacji i utwardzania;
Podłoże musi być całkowicie czyste i suche. Minimalna temperatura utwardzania wynosi
5°C. Lakier przed malowaniem należy wymieszać z utwardzaczem. Proporcje mieszania
4:1 - lakier 160ml utwardzacz 40ml. Trwałość mieszanki po zmieszaniu w 20°C - 2 godziny.
Nakładać dwie pojedyncze warstwy pozostawiając czas odparowania 10-15 min między
warstwami. Twardość użytkowa 6-12h w zależności od temperatury. Podwyższenie
temperatury suszenia do 60°C znacznie skraca czas wysychania produktu. W temp. 60°C
odporny na dotyk - 30 min, gotowy do montażu -45 min.
Zestaw zawiera:
lakier na zaciski hamulcowe 160ml
utwardzacz do lakieru 40ml razem z lakierem 200ml
Poniżej przedstawiamy dostępne kolory - zamawiając proszę podać nr koloru.
Kolory pomarańczowe mają oznaczenie od RAL 2000... natomiast czerwone od RAL
3000....
RAL 9005 - kolor czarny
RAL 9006- kolor srebrny

Dostępne kolory znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.
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