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Високоустойчива 2K полиуретан-акрилна боя, която 
предоставя устойчиво на надраскване и стабилно 
покритие, което може и да се оцветява. Подходяща за 
каросерии и шасита на камиони и за всички тежки 
повърхности на превозни средства, високопроходими 
автомобили, каравани, ремаркета и джипове и др.

� подкалници 
� рампи за достъп, платформи за превозни средства
 и ремаркета

Свойства: � висока UV и климатична устойчивост 

� изключителна защита�    защита от 
масло и гориво�    устойчива на вода�   
осигурява редузиране на шума �   темп. 
при кратко излагане: 180 °C�   темп. на 
постоянно излагане: 150 °C 

Основни качества: Освен своята изключителна износоустойчивост, 
тази боя осигурява отлична механична и химическа
 устойчивост. Отличната вертикална стабилност 
дава възможност за нанасяне на изключително 
дебели слоеве. Лесно нанасяне! 750 мл боя се 
съдържат в 1,15 литра кутия, добавете вътре и 
втвърдителя 0,25 мл, разклатете и (ако ще се 
оцветява) добавете 100 ml неразредена акрилна 
база в цвят по желание. След това разклащайте 
енергично кутията за 2 минути и нанесете сместа с 
пистолет за шагрен.

Описание на продукта:

Код:

2К ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ ЗА КАРОСЕРИИ/ ЧЕРНО И 
ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ 

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Подходящи повърхности: �  каросерии на джипове и офроуд автомобили
�  опорни рамки на джипове и офроуд автомобили
� подове и места за съхранение в каравани
� носещи части и шасита
� роубари, подвижни бордове, горни багажници,
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Цвят: черен или транспарентен (за оцветяване)
Втвърдител: Специален втвърдител
Съотношение: боя + втв 3:1 според обема

БЕЗ разреждане

Смесване: 

- Разбийте внимателно и много добре
- Отворете кутията, добавете 250 ml втв и разбъркайте за около 2 мин
- Отворете кутията, добавете 100 ml база в цвят по ваш избор и рабиркайте отново за около 2 мин

Вискозитет на пръскане 4 mm DIN: 

Метод на нанасяне: 

Метод на нанасяне Налягане Дюза 

Пистолет за шагрен                   3 - 4 bar 

Условия на работа: 

Работете само в добре проветрива среда. Работната температура трябва да бъде 
най-малко +10 ° C. Макс. влажност на въздуха 80%.
Слоеве Дебелина на сухия филм Разход 

 

4,7  m²/l  за100 µm ДСФ      
2 - 3                                                     100 - 380 µm 

Време за изпарение: 

Между слоевете Преди изпичане 

5 - 8 мин                                                                     10 - 15 мин

Съхнене: 

Темп. на обекта 20 °C 

На прах 15 - 20 мин
На допир 3 - 4 ч



Темп. на обекта 60 °C     

На допир 30 мин 

Живот на сместа на 20 °C 

1 - 1,5 ч след добавяне на втвърдител. 

ЛОС регулация: 

EU лимит: Категория A/j 500 g/l - B/e 840 g/l 

Продуктът съдържа макс. 500 g/l. 

Подготовка на повърхността:

Съвет при нанасяне:

стомана:
основа: подходящи 1K и 2K праймери и филери (напр. 1K-грунд бърз,    

основа: подходящи  1K  и  2K  праймери и филери  (  Washprimer 2:1, Акрилен

финишен слой:  2К боя за каросерии плътност: 100 - 380 µm

цинк и алуминий: 

стомана: ако е необходимо, шлайфайте леко (отстранете всички следи от ръжда и 
люспи железен оксид), почистете и обезмаслете с антисиликон
цинк:  почистете с амонячен препарат
алуминий: шлайфайте леко, почистете и обезмаслете с антисиликон
дървени повърхности: шлайфайте леко, обезпрашете и почистване. 
GRP (стъклопласт): шлайфайте леко, почистете и обезмаслете с антисиликон
здрава, 2K устойчива стара боя: шлайфайте леко, почистете и обезмаслете с 
антисиликон

пълнещ филер HS 5+1, 2K Епоксиден грунд) 

финишен слой:  2К боя за каросерии плътност: 100 - 380 µm
дървени повърхности:

основа:   2K Епоксиден грунд
финишен слой:  2К боя за каросерии плътност: 100 - 380 µm
Стъклопласт, 2K устойчива стара боя: 
основа:  2К боя за каросерии плътност: 100 - 380 µm
или с 488 Акрилен пълнещ филер HS 5+1, ако трябва да се заравнят недостатъците.
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