
SPRAY BOOTH 

PROTECT 

 

Uwagi: 

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach 

ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu 

ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent 

zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym. 
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SPRAY BOOTH PROTECT – Płyn do kabiny lakierniczej 

Art. Nr:  90541 (300007943) 

Opis produktu: 

Transparentny płyn chroniący ściany kabiny lakierniczej przed osadzaniem zabrudzeń. Po natryśnięciu powłoka zabezpieczona 

preparatem pozostaje delikatnie lepka co skutkuje przyklejaniem się cząsteczek lakieru i pyłów. Produkt nakłada się w 2-3 warstwach za 

pomocą pistoletu lakierniczego z dyszą 2,5 mm, pistoletu do baranków, pędzla lub wałka z pokryciem welurowym. Po utraceniu lepkości, 

płyn należy usunąć ze ścian za pomocą gąbki nasączonej wodą. Wpływa na  zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w kabinie lakierniczej, a co 

za tym idzie przyczynia się do minimalizacji ryzyka powstawania wtrąceń i niedoskonałości na lakierowanej powierzchni.  

Cechy charakterystyczne: 

• Pozwala utrzymać ściany w czystości, eliminuje konieczność pracochłonnego czyszczenia ścian kabiny za pomocą zmywaczy do 

farb i lakierów; 

• Dzięki specjalnej lepkiej formule, zatrzymuje odkurz lakierniczy, pył i brud;  

• Produkt gotowy do nałożenia; 

• Oszczędny i wydajny, zachowuje lepkość przez długi czas; 

• Przyjazny dla środowiska, biodegradowalny; 

• Po naniesieniu na oprawy oświetleniowe nie zmienia barwy światła; 

Dane techniczne: 

 Wartość 

Średnia wydajność: 8 m2/l/na jedną warstwę 

Pojemność: 5 l 

Okres zachowania lepkości po aplikacji: 6 do 8 tygodni w zależności od temperatury i wilgotności 

Ilość warstw: 2-3 warstwy, czas pomiędzy warstwami 20 minut 

Sposób aplikacji: Za pomocą pistoletu do baranków, pistoletu lakierniczego z dyszą 1,8–2,5 
mm, ciśnienie 2-3 bary, grubość warstwy 125 µm lub za pomocą wałka z 
pokryciem welurowym lub pędzla 

Odczyn: pH 8-9 

Ciężar właściwy: 1,06 g/cm3 

 

Termin przydatności oraz warunki przechowywania i użytkowania: 

Produkt zachowuje najlepsze właściwości przez 24 miesiące od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w temperaturze od 5° do 

35° C. Chronić przed mrozem. Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach, z dala od źródeł ognia i ciepła, bez narażenia na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Przy częstym korzystaniu z kabiny (powyżej 5 razy dziennie) zaleca się zaaplikowanie dodatkowej warstwy na istniejącą powłokę. Gdy 

powłoka przestaje być lepka, należy ją zmyć wodą i nałożyć nowe warstwy. Nie używać w temperaturze poniżej 5°C. W przypadku gdy 

temperatura w kabinie utrzymuje się powyżej 65°C produkt wysycha szybciej. 


