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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. 
  

IMPA Spa  -  Via Crevada 9/E  -  31020 San Pietro di Feletto (TV)  Italy  -  tel. +39 0438 4548  -  fax 0438 454915  -  www.impa.it  -  info@impa.it 

  
  1. / 2. oldal 

 
 

Termékleírás 
Alkidgyanta és akrilgyanta alapú festék. A személygépkocsi lökhárítóinak a készítése során alkalmazott 
legtöbb műanyag felületre kitünően tapad. (Polipropilén, polikarbonát, ABS, Pocan, xenoy, merev 
poliuretán, üvegszállal dúsított poliészter stb.; egyetlen kivétel a polietilén és az ezt tartalmazó 
keverékek.) 
A BUMPER SPRAY-t gyorsan szárad, kitünően tapad, az időjárási viszontagságoknak és a külső 
mosásnak kitünően ellenáll. 
Fedő termékként alkalmazható egy rétegben, vagy a karosszériában használt oldószer alapú normál akril 
lakkokkal felülfestendő tapadó alapozóként. 
 

Felhasználási terület 
A karosszéria területén a műanyag lökhárítók újrafestésére alkalamas, hogy visszakapják eredeti 
jellegüket; ill. alapozóként a műanyag felületre használt „Fibrato Repair” kitt vagy a különböző színű 
poliuretán lakkok felhordása előtt. 
 

Műszaki jellemzők 
Szín : fekete - sötétszürke 
Kötőanyag tulajdonsága : alkid- és akrilgyanta keverék 
Száraz filmréteg : selyemfényű – 15 ÷ 20 gloss (Gardner 60°C) 
Fajsúly : 0,88 kg/l ( ± 0.01) 
Kiadósság : 0,54 ÷ 0,89 m² patrononként 
Tárolási stabilitás : 12 hónap hibátlan kiszerelésben 
Megj.: 20°C-on mért adatok 
 

Felhordási mód 
Felületelőkészítés : A felület száraz, tiszta, olaj-, kártány-, valamint sárfoltoktól 

mentes legyen.  
  A 1618. kódsz. ANTISILICONE oldószerrel benedvesített 

rongydarabbal le kell tisztítani a részt, hogy a szilikon és 
fényesítőviasz maradványait eltávolítsuk. 

 
A termék elkészítése : A patront használat előtt 2 percen keresztül jól fel kell rázni. 
 
Felhordási mód : A felülettől 25 - 30 cm távolságban felszórni. 
 
Javasolt rétegvastagság : 50 ÷ 100 µm  
  Nem szükséges vastag rétegben felhordani. 
 
Száradási idő levegőn (20ºC-on) : Fogásbiztos : kb. 30 perc 
80 ÷ 100 µm vastagságnál  Teljes száradás : kb. 8 óra 
 
Átfesthető : 4 ÷ 6 óra múlva bármilyen típusú oldószeres festékkel, 
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  akár egy- vagy kétkomponensűvel. 
 
 
 
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 ! 


