
TECHNICKÝ POPIS PRODUKTU

ZÁKLAD NA PLASTY spray

POPIS A POUŽITÍ 
Jednosložkový základ na plastové díly automobilových 
karoserií. Velmi rychle zasychá a lehce se zpracovává. 
Výborný podklad pro všechny běžně používané nástřiky  
a nátěrové systémy v autoopravárenství. Zabezpečuje vy-
sokou přilnavost vrchních nástřiků na plastech. Nedopo-
ručujeme pro nástřik polyetylenu a polypropylenu.

PROSTŘEDÍ 
Přípravek se nesmí aplikovat na místa, která přicházejí do 
přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

OBSAH VOC 
VOC = 691 g/l
Tento přípravek splňuje požadavky Směrnice Evropské 
unie (2004/42/ES), která pro přípravek této kategorie 
(B/e) udává limitní hodnotu obsahu těkavých látek 840 g/l 
hotového produktu.

APLIKACE 
Okolní povrch je nutné před aplikací zakrýt papírem nebo 
maskovací páskou, aby nedošlo k jeho znečištění. 
•	 Povrch musí být před aplikací suchý, bez prachu, mast-

noty. Velmi hladké povrchy je nutné zdrsnit brusným 
papírem. 

•	 Před použitím je nutné nádobku silně protřepat po 
dobu nejméně 2 minut.

•	 Nanáší se v dvou tenkých vrstvách ze vzdálenosti cca 
25 cm křížovými tahy – nejprve horizontálně, pak ver-
tikálně.

VRCHNÍ NÁTĚRY 
Přípravek je při teplotě 20°C možné přelakovat po 20 mi-
nutách. Při teplotách nižších než 20°C (minimálně 17°C) 
se doba schnutí prodlužuje, při teplotách vyšších se  
zkracuje. 
Na Polykar ZÁKLAD NA PLASTY lze použít všechny běžné 
nátěrové systémy.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK 
Po skončení práce je nutné obrátit nádobku dnem vzhůru 
a krátkým stisknutím pročistit trysku a ventilek. Ucpanou 
trysku lze vyprat v ředidle. 
Pro okamžité očištění pomůcek doporučujeme použít ře-
didlo Polykar ŘEDIDLO AKRYLÁTOVÉ nebo C6000.

SKLADOVÁNÍ
Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až 
+25°C a vyvarovat se přímého působení tepla a sluneční-
ho záření. Skladovat v suchém a chladném prostředí.
Lhůta zachování jakosti a užitných vlastností je vyznačená 
na dně výrobku.

UPOZORNĚNÍ 
Nádobka je pod tlakem: Nevystavujte slunečnímu záření 
a teplotám nad 50°C. Vyprázdněnou nádobku neprorá-
žejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného 
ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah 
zdrojů zapálení – zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah 
dětí.

BALENÍ 
400 ml – sprej

BARVA 
žlutá transparentní

BKP GROUP a.s., ul. 1. května 333, 687 34 Uherský Brod-Těšov 
IČ: 262 367 88, DIČ: CZ 262 367 88, Tel: +420 572 61 00 88, 
Fax: 572 610 070, E-mail: obchod@bkp.cz, www.bkp.cz

Obchodní zastoupení na Slovensku: BKP SLOVAKIA, spol. s r.o.,     
Drietoma - areál PDP 018 64 Košeca 399, Tel: +421 326 499 991        
Fax: +421 326 499 990, E-mail: bkpsk@stonline.sk, www.bkpslovakia.sk

TYP PRODUKTU
Základ na plastové díly ve spreji

KATEGORIE
Doplňkové produkty 

AKTUALIZOVÁNO
10-2-2014


