
Hurtownia:
21-500 Biała Podlaska
ul. Leszczynowa 1
Tel: 83 343 87 37, 83 343 87 38, fax: 83 343 75 37

Sklep:
21-500 Biała Podlaska
ul. Brzeska 51
Tel/fax. 83 344 31 93

Powyższe produkty przeznaczone są do profesionalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki  produktu. 
Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji, dlatego nie zwalnia użytkow-
nika od wykonania własnych testów i prób. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie 
należy pracować przy wilgoci względnej , przekraczającej 80%.

e-mail: info@kubalakiery.pl
www.kubalakiery.pl
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NewCar
Podkład akrylowy 5:1 2K

2016

PRZEZNACZENIE
Dwuskładnikowy podkład akrylowy wypełniający, który posiada 
bardzo dobrą przyczepność do wielu podłoży np. stal, cynk, 
aluminium, tworzywa sztuczne ( z wyjątkiem PP i PE), stare 
powłoki, drewno, beton, ceramika, szkło. Posiada bardzo dobre 
właściwości antykorozyjne i rozlewność. Produkt można stosować 
jako podkład „mokro na mokro”. W jednej warstwie można 
uzyskać do 100µm suchej warstwy bez powstania zacieków.

ZASTOSOWANIE
Do napraw samochodów osobowych , ciężarowych, autobusów, 
drewna, betonu, szkła oraz innych przedmiotów metalowych i 
plastikowych.

INSTRUKCJA UŻYCIA

 
  

  
  
  
  

1,8 - 2,2 mm
2 - 2,5 bar
2 x = 80-100 µm

NewCar Podkład akrylowy 5:1 2K 2016 100%
NewCar utwardzacz do podkładu 5:1 20%
NewCar Rozcieńczalnik NC 02 od 10 do 15%

10 - 15 minu przy 20°C
pomiędzy warstwami po uzyskaniu 
pyłosuchości

Czas schnięcia:
przy 20°C = 3 h
przy 60°C = 30 minut

LZO/VOC 
B/3 (540)<540

Kolor: biały, szary, czarny,grafit*
Wydajność: około 6-7m2/l (przy grubości suchej powłoki 35-40µm).
Lepkość robocza: 30-35 s DIN 4/20°C
Części stałe wagowo: ok. 74%
Gęstość: 1,6-1,7 g/ml zależnie od koloru
Czas przydatności: około 90min. przy temp. 20°C
Odparowanie między warstwami: 10-5 minut
 
UWAGI:
Trwałość podkładu: do 24 miesięcy w fabrycznie zamkniętych pojemnikach.
Trwałość utwardzacza: do 6 miesięcy w fabrycznie zamkniętych pojemnikach.
Przechowywanie: W pomieszczeniach suchych, unikać mrozów.


