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Środek zwiększający                              
przyczepność 

 
Jednokomponentowy środek do zwiększenia 
przyczepności podkładów, lakierów akrylowych i 
poliuretanowych do różnego rodzaju podłoży. 
Szczególnie zalecany przy lakierowaniu elementów 
sztucznych, w tym również polipropylenu i jego 
mieszanin. Nanosi się za pomocą pistoletu 
lakierniczego. 

 

PODŁOŻE 

 tworzywa sztuczne, szczególne polipropylen PP i jego mieszaniny, 

 stal, 

 aluminium, 

 stal ocynkowana, 

 stal nierdzewna, 

 laminaty poliestrowe i epoksydowe, 

 drewno, 

 papier. 
 

KOLOR 

Żółtawy. 

 

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Podłoże przeznaczone do pokrycia należy starannie odtłuścić Zmywaczem do usuwania silikonu 

RANAL usuwając ewentualne ślady silikonów i innych zanieczyszczeń. Następnie powierzchnie 

przetrzeć włókninę ścierną i ponownie odtłuścić. W przypadku tworzyw sztucznych wskazane 

jest przed rozpoczęciem prac lakierniczych wygrzać element w temperaturze 500C, zabieg ten 

ułatwia usuwanie związków silikonu z powierzchni. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA 

Nanosić  jedną lub ewentualnie dwie mokre powłoki uzyskując w sumie grubość do 15 µm. 

Między warstwami pozostawić czas na odparowanie od 5 do 10 min. Nie obrabiać podkładu 

przed nałożeniem kolejnych powłok. Następne warstwy nakładać nie później niż po 12 godz. 
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LEPKOŚĆ NATRYSKOWA 

 

Wyrób dostarczany jest w postaci gotowej do użycia: 

DIN 4/20C 1012 s,  1.3  1.4 mm, 34 bar  

 

 

CZAS SCHNIĘCIA          

 

 

15 min w 20°C dla grubości ok. 15 µm. 

 

 

 

GRUBOŚĆ WARSTW 

W jednym przejściu uzyskuje się grubość warstwy ok. 8 µm. 

 

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH           

VOC rzeczywiste = 840 g/l 

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności 
w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20˚С wynosi 24 miesiące. 

 

CZYSZCZENIE SPRZĘTU          

Rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych lub Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych 
RANAL. 

 

PRZEPISY BHP 

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu. 
 

Opakowanie: 

Art. Nr 

40001 

Pojemność: 

0,5 L 

Opakowanie zbiorcze, szt.: 

6 

Waga kartonu, kg: 

3,20 kg 

 

 

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia 

nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 
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