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Műszaki Adatlap
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RETECH HUNGÁRIA KFT. Iroda és raktár: 9024 Győr, Pápai út 2
 tel.: 96/ 518 707, fax: 96/518.708 e-mail: iroda@retech.com, www.retech.com
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SPOT CLEAR  
1K felső lakk spray formában.

Tulajdonságok: Előnyök:
Gyors száradás, tökéletes végső külalak Idő megtakarítás, TOP minőségi javítás
Nem tartalmaz nehézfémeket Biztonságos a környezetre
Ismételten használható spray Ideális pontok javítására, „másodlagos” megtakarítás
Magas UV ellenállás, ellenáll a vegyszereknek  
és a negatív környezeti hatásoknak

Hosszantartó stabilitás és élettartam 

Alkalmazás:
A SPOT CLEAR egy univerzális, átlátszó 1K felső akril lakk spray formájában. Festék felvitele után a felületek végső kialakításához 
használható. Gyorsan szárad, nem tartalmaz nehézfémeket. A felület ragyogóan csillogó és tökéletesen szilárd marad. Magas UV ellenállás 
jellemzi, ellenáll a vegyszereknek és a negatív környezeti hatásoknak.

Műszaki adatok:
Alkalmazás: két rétegben 30-40 µ-ként (az egyes rétegek között hagyjon 5-10 perc száradási időt)

Száradás / a lakk megkötése:  • Felület áthúzása (porszáraz): 5-10 perc után 
• Tapintható: kb. 30 perc után 
• Teljes száradás: 24 óra után

Használati útmutató:
1. A kezelni kívánt felületet alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa.
2. A régi lakkréteget P1000 szemcseméretű csiszolópapírral érdesítse.
3. Újra tisztítsa meg és zsírtalanítsa.
4. A flakont a felhasználás előtt 2 percen keresztül alaposan rázza fel.
5. Vigyen fel 1-2 réteg lakkot.
6. Az egyes rétegek felvitele között hagyjon 5-10 perc száradási időt.
7. Átlagos feltételek mellett a RETECH SPOT CLEAR felülete kb. 30 perc után száraz.
8. A száradási idő függ a réteg vastagságától, a levegő páratartalmától és a környezet hőmérsékletétől.

Megrendelési kódok:
 

Megnevezés Rakt.kód Kiszerelés Tartalom Megr.szám
 

Spot Clear  RSC Spray 400 ml 1 35460

Biztonsági előírások:
A termék és annak csomagolása biztonságos kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó információk a termék biztonsági adatlapjában vannak feltüntetve.

Nyilatkozat:
A termék szavatossági időn belül megfelel a részletezésnek. Az információk objektív teszteléseken és tapasztalatainkon alapulnak. Mindenesetre az 

említett adatokon túl nem vállalnunk semmilyen felelősséget. Az itt említett információk az elvégzett vizsgálatok és a tapasztalataink eredménye, de ezek 
általános jellegűek, és nem képeznek garanciát. A felhasználó köteles kipróbálni a termék alkalmasságát a saját céljának. A termékünk további fejlesztése 
érdekében fenntartjuk a jogot arra, hogy a terméken változásokat vigyünk véghez.
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