
 

BUMPER  PAINT     
Rücskösítő festék lökhárítóra  

1501.
01/03/05   LRD/nz 

 
Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutosó változat meglegyen. A 
megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a 
gyártó nem felelős. 
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Termékleírás 
Egykomponensű festék, amely a gépkocsi-lökhárító gyártás területén alkalmazott műanyagok 
legnagyobb részére tökéletesen tapad. (Polipropolén, polikarbonát, ABS, Pocan, xenoy, merev 
poliuretán, üvegszállal erősített poliészter stb. kivéve a polietilént és a polietilént tartalmazó keverékek.) 
Gyorsan szárad, kiválóan tapad, az időjárási viszontagságoknak és a mosásnak kitűnően ellenáll. Az 
eredeti lökhárítónak megfelelően, jellege félmatt. Felhasználható fedőbevonatként egy rétegben, vagy 
mint a normál akril karosszéria lakkokkal felülfestendő, tapadó alap. 
 
Felhasználási terület 
A karosszéria területén az idővel kifakult műanyag lökhárítók eredeti jellegét visszaadja, ill. használható, 
mint alapozó a Fibrato Repair műanyag-gitt vagy egyéb különböző színű poliuretán lakk felvitele előtt. 
 
Műszaki jellemzők 
Szín    : ld. katalógus 
Kötőanyag tulajdonsága : alkid-, akril- és gumiabroncs-gyanta keverék 
Száraz filmréteg  : félmatt – 15 ÷ 20 gloss (Gardner 60°) 
Szárazanyag-maradék súlyban : 55 % ( ± 1) 
Fajsúly    : 1,12 kg/l  ( ± 0,02) 
Viszkozitás   : 2200 ( ± 200) mPas Brookfield RVT rpm 50 s 5 
Kiadósság   : 3 ÷ 5 m²/l a felvitt vastagság szerint  
Tárolási stabilitás  : 24 hónap ép csomagolásban  
Megj.: 20 C°-on mért adatok. 
 
Felhordási mód 
Felületelőkészítés  : A felület száraz, tiszta, olaj-, kátrányfolt- és sármentes legyen. 

  Ajánlatos a részt a 1618. kódsz. szilikonmentesítő oldattal letisztítani, 
  hogy a szilikon- ill. fényezőviasz-nyomokat teljesen eltávolítsa. 

 
A termék elkészítése  : Addig kell keverni, amíg a színe és az állaga egységes nem lesz. 
 
Felhordási eljárás  : Dukkozópisztoly: ejtőtartályos pisztoly, 1,7 ÷ 1,9 mm  

  átmérőjű fúvóka és 2 ÷ 3 bar nyomás. 
 
Hígítás    : Erős rücskösítéshez nem kell hígítani;  

  normál rücskösítéshez kb. 10 % 1605. kódsz. DILUENTE NITRO kell;    
  sima felülethez 15 ÷ 20 %-ban kell hígítani. 

 
Javasolt rétegvastagság : 50 ÷ 100 μm  

  Nem szükséges vastag rétegben felvinni. 
 
Száradási idő levegőn (20°C) : fogásbiztos:  ~ 30'  
80 ± 100 μm vastagságnál : teljes száradás: ~ 8 óra 
 
Átfesthetőség   : 4 ÷ 6 óra múlva, bármilyen egy- vagy kétkomponensű lakkal. 
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Megj.: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és 
műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket 
végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További 
műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges 
felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ! 
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