
Detail produktu

Belton SpectRAL rychleschnoucí barva ve spreji, 400 ml

Barvy ve spreji BELTON SPECTRAL v odstínech RAL nabízejí širokou škálu standardních barev, které se používají v nejrůznějších
oblastech. Ať už v nábytkářské konstrukci, v případě předmětů nebo dekorativního stříkacího nátěru. 
S barvou ve spreji BELTON SPECTRAL najdete ten správný odstín rychle a bezpečně. To vám umožní odstranit stopy času
jednoduchým a barevným způsobem. Použití lakovacích sprejů BELTON SPECTRAL RAL zaručuje přesně reprodukovatelné barvy.
Vysoce kvalitní univerzální nitro barva s vysokou kryvostí a dobrou odolností vůči různým chemikáliím. Barvy va spreji BELTON
SPECTRAL v odstínech RAL nabízejí širokou škálu standardních barev, které se používají v nejrůznějších oblastech. Ať už v
nábytkářské konstrukci, v případě předmětů nebo dekorativního stříkacího nátěru.

Vlastnosti barvy ve spreji BELTON:
• rychleschnoucí barva
• s vynikající krycí schopností
• dlouhodobou trvanlivostí intenzity barvy
• odolává poškrábání, povětrnostním vlivů
• krátkodobě odolává působoní benzínu a naftě
• určená pro hobby i profesionální použití
• vzhled lesk
• prostředí interiér / exteriér

Použití barvy ve spreji:
BELTON na běžné nástřiky a opravy předmětů z kovu, keramiky, dřeva, kamene, hlíny, skla, papíru a některých umělých hmot,
dobrý rozliv, vysoký podíl pevných látek, velmi vydatný, rychleschnoucí, odolný proti škrábancům a povětrnostním vlivům.
1. Lakovaná plocha musí být čistá,suchá a zbavená mastnoty a nečistot.Podle materiálu podkladu nejprve odrezit, vytmelit,
vybrousit a očistit.Plochy, které nemají být nastříkány,olepíme páskou, zbytek zakryjeme fólií nebo papírem. Následně na podklad
naneseme základovou vrstvu.Nekuřte.
2. Ideální teplota pro zpracováníleží mezi 20-25 °C.
3. Zamezte dopadu přímých slunečních paprsků a působení větru.
4. Dózu se sprejem důkladně protřepat, min. 2 minuty ( počítáno od slyšitelného rázu míchacích kuliček), abychom dosáhli
rovnoměrného promíchání pigmentu s ostatními složkami spreje.

EAN:

Obj. číslo: MA1065

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Atest na dětské hračky: Ne

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Mako Color

Značka: Belton

Url produktu: https://www.barvy-laky-unimax.cz/univerzalni-spreje-ral/barva-ve-spreji-belton-spectral-ral-153580l
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