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LAKIERY SAMOCHODOWE - Profesjonalny lakier akrylowy, odporny na zarysowania, działanie  
alkoholu lub benzyny. Doskonale nadaje się do ponownego malowania zderzaków, listew, spojlerów. 
CAR.1 - Idealny do malowania felg, kół motocyklowych i samochodowych, wykonanych z każdego  
rodzaju materiału. Produkt do użycia na każdego rodzaju plastiku, bez konieczności stosowania  
podkładu. Schnie w ciągu kilku minut. SCOCCA - Lakier do podwozi samochodowych. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacje Techniczne: 
Pojemność 400 ml 

Pakowanie zbiorcze 6 sztuk 

Wygląd 
Ocynkowana puszka zawierająca płyn 
pod ciśnieniem - aerozol 

Kolor Różne  

Zapach Charakterystyczny dla rozpuszczalnika 

Gęstość względna 0,72 ÷ 0,76 g/ml (Underbody 0,73 ÷ 0,77) 

Temperatura zapłonu Poniżej : 0° C 

Napisy na puszce 
Kod kreskowy, Data produkcji, Nazwa 
produktu 

Ciśnienie w 20°C 5,5 ± 0,5 bar 

Ciśnienie w 50°C 8,0 ± 0,5 bar 

Lepkość Od 10’’ do 13’’ 

Granulacja  Bottom Scale 0 a 2 Micron 

Połysk From 7 to 95 Gloss (Glossmeter angle 60°) 

Grubość 1  13-24  mikrometry 

Grubość 3  36-54  mikrometry 

Temperatura rezystencji -10°C / +100°C (Peak 120° C) 

Czas wysychania t=20°: 

Powierzchnia 10 min 

Na dotyk 15 min 

Całkowicie 22 godziny 

Zabezpieczenie przed dziećmi opatentowane i zarejestrowane 

Oznaczenie odnośne do koloru 

Produkt objęty dyrektywą LZO. 
Podkategoria: Wykończenia specjalne 
Wartość dopuszczalna LZO: 840 g/l 
Rzeczywista maksymalna zawartość: 640 g/l 

Powierzchnie do aplikacji: drewno, metal, aluminium, 
stal, szkło i plastik. 

STARANNIE OCZYŚCI I PRZESZLIFOWAĆ POWIERZCHNIĘ, ABY ZWIĘKSZYĆ PRZYCZEPNOŚĆ PRO-
DUKTU. PRZED NAŁOŻENIEM PRODUKTU POWIERZCHNIA MUSI BYĆ CAŁKOWICIE SUCHA A NASTĘP-
NIE WYBRAĆ ODPOWIEDNI PRODUKT DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA: NADWOZIE, SPOILERY, 
FELGI. 

Lakiery samochodowe 400 ml (V400CAR) 
(V400FAS) (V400SCOCCA) 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 
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WARUNKI MAGAZYNOWANIA 
 
Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 00C. Po pierwszym użyciu, 
przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. 
 
Identyfikacja zagrożeń 
 

 H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. 
 H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. 
 H319 Działa drażniąco na oczy. 
 H315 Działa drażniąco na skórę. 
 H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
 H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

 
Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet 
względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania. 

INSTRUKCJE: 
 

1. Otwieranie nakładki: 
Złamać 3 klipsy i otworzyć. 

 

3. Rozpolić produkt: 
 4. Zalecenia: 

 
- Nałożyć pierwszą warstwę w celu poprawy zasięgu 
i przyczepności, w celu zmniejszenia możliwości 
upuszczenia. Nanosić z odległości ok. 20 cm. 
 
- Po użyciu, zalecane jest psiknięcie sprayem 2,3 
razy by uniknąć zatkania zaworu. 
 
-Pozostawić do wyschnięcia. 
 
- Po użyciu, zalecane jest psiknięcie sprayem 2,3 
razy by uniknąć zatkania zaworu. 
 
- Po 24h, (powierzchnia) produkt jest gotowy do 
dalszego  użytku. 

Siłownik zgodny z 
produktem. 

Dozowanie: liniowe 
lub linearne. 

Produkt dozowany w 
ilości od minimalnej 
do dużej. 

Rodzaj dozowania: 
wąski stożek do 
dużego. 

 

2. Wstrząsać prze około minutę, dopóki kulki  
wewnątrz puszki nie będą poruszały się płynnie. 
Zalecane jest ,aby potrząsać puszkę podczas użyt-
kowania. 


