
POLITEK® 1K Бамперна фарба А2200
Опис продукту: 
POLITEK 1K Бамперна фарба призначена для фарбування 
автомобільних бамперів , пластикових дзеркал та інших
пластикових поверхонь. 
Використання:
Поверхня має бути очищена від бруду, силікону та 
жирів. Для кращої адгезії POLITEK® 1K Бамперну фарбу  
рекомендується розвести з целюлозним розчинником до 20-25% та наносити в 2-3 шари.
Рекомендована товщина  нанесення 45-50 мкм, більш товстий шар може спричинити 
зниження адгезії.  

Поверхні для нанесення:
 • ABS                                    • PE
 • PP/EPDM                           • Інші пластикові поверхні                     
 • PUR                                    • PVC                                    
 Підготовка поверхні: 
Перед нанесенням фарби очистіть поверхню від жиру та пилу T5230 POLITEK і витріть його 
надлишки. 
ПРИМІТКА: Не фільтруйте продукт перед нанесенням. 

Змішування:
Струсіть банку перед використанням.
Пропорція: 100 частин Politek 1К Бамперної фарби / 20-25 частин Целюлозного розчинника

Технічні характеристики:

   Сопло пістолета:                                                          1.3-1.5 мм
 
   Тиск нанесення:                                                              2-3 Бар

   Кількість шарів:                                                           2-3 шари

   Час нанесення між шарами:                                  5-10 хв
   перед затвердінням:                                                 10-15 хв                           

   Колір:                                                                                    Чорний, Глибокий чорний, Сірий

   Рекомендована товщина шару:                          40-50 мкр

   Рекомендована товщина плівки:                       45-50 мкм

   В’язкість DIN CUP 4/20°C:                                         15-16 секунд    
    

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

TECHNICAL INFORMATION
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TECHNICAL INFORMATION

Нанесення:
Наносити на дистанції в 25-30 см від поверхні при 2-3 бар низького повітряного тиску 
важливо для текстурного зображення, яке потрібно залишити на поверхні. 
Не рекомендується заливати товстим шаром – це зменшує адгезивність матеріалу з 
поверхнею. Ідеальна товщина плівки від 45 до 50 мкм. 

Час висихання:  t 20°С 
Від пилу                            5-15 хвилин

На дотик                          30-60 хвилин

Повне висихання         2-3 години

ПРИМІТКА: Час висихання може змінюватися від товщини плівки та температури навколишнього 
середовища.

Термін придатності: 
2 роки  в закритій тарі при температурі выд +5°C до +20 °C

Техніка безпеки:
Будь ласка ознайомитесь з інформацією на етикетці.  
Під час нанесення продукту вдягайте відповідне захисне обладнання та окуляри. 
В робочих приміщеннях необхідно забезпечити хорошу вентиляцію повітря. 
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