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Matovací gel
Vlastnosti:

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/a): 200 g/l 

Obsah VOC v přípravku: 1,1 g/l

Doporučení:

Výhody výrobku:

- výrazné zvýšení přilnavosti barvy

- jednoduché zpracování

- čistí a matuje v jedné pracovní operaci

- odpadá temperování nových, nezákladovaných dílů

- zvyšuje brusný účinek brusné rohože

- nezanechává zbytky ovlivňující přilnavost

- umožňuje matování hůře přístupných míst

- nízklý obsah VOC, šetrný k životnímu prostředí

Zpracování:

Pro zajištění dostatečné přilnavosti dodržujte následující pokyny, především u plastových dílů:

Temperování nových, nezákladovaných plastů není potřeba

Ofukovací pistolí odstraňte z povrchu dílu prach a nečistoty

Technické údaje:

Barva šedá, přírodní

pH 8 - 9

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.
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Pro přípravu a čištění kovových nebo plastových dílů automobilů, užitkových vozidel a autobusů před lakováním. 

4CR 3760 výrazně zvyšuje přilnavost barvy při současném snížení množství pracovních operací potřebných pro 

přípravu. Čistí a zdrsňuje v jedné pracovní operaci, zajišťuje účinnou a ekonomickou přípravu povrchu před 

lakováním. 4CR 3760 snížuje celkovou emisi VOC v lakovně, protože eliminuje použití rozpouštědlových 

odmašťovačů a čistících prostředků potřebných při přípravných operacích. Při použití matovacího gelu spolu s 

brusnou rohoží se výrazně zvyšuje účinnost broušení oproti samotné brusné rohoži. Testy ukázaly zvýšení 

brusného účinku v průměru až o 64 %. Použití 4CR 3760  v kombinaci s přiloženým Prep štětcem umožňuje 

dostatečné matování hůře přístupných míst pro zajištění dostatečné přilnavosti laku.  

Naneste 50 gramů 3760 matovacího gelu na brusnou rohož nebo přímo na povrch dílu. Na plasty použijte šedou 

brusnou rohož. Pak díl matujte stejně, jako samotnou brusnou rohoží. U plastových dílů pro zajištění dokonalé 

přípravy postup dvakrát zopakujte. Pro zmatování hůře přístupných míst použijte tvrdý Prep štětec dodávaný 

spolu s gelem. Nenechte díl zaschnout.

Matovaný díl opláchněte dostatečným množstvím vody. Díly osušte (ale neodmašťujte). Dále proveďte lakování 

podle doporučení výrobce použitého vrchního laku (přilnavač, plnič, vrchní lak). 

Pokud matovaný povrch zaschne před opláchnutím, je nutné odstranit zbytky matovacího gelu a brusiva pomocí 

navlhčené utěrky a vody.

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim 

znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.
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