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Silnovrstvý plnič ve spreji
Vlastnosti:

Obsah VOC:

Maximální obsah VOC dle vyhlášky 337/2010 Sb. (Kat. B/e): 840 g/l 

Obsah VOC v přípravku: 700 g/l

Doporučení:

- vysoká pracovní rychlost

- rychle schnoucí

- vynikající brousitelnost

- velmi vysoká plnící schopnost

- odolný odmašťovači

- vynikající přilnavost

- přelakovatelný všemi běžnými 1K a 2K vrchními laky

- vysoká antikorozní ochrana

Zpracování:

Zpracování od +10°C a do 80% relativní vzdušné vlhkosti. 

Nepřelakovávat polyesterovými stříkacími tmely.

Podklad: 

železo, ocel, zinek a hliník

Nenanášet na termoplastické podklady

Příprava: očistit 4CR odmašťovačem

Další postup:

Broušení za sucha: P400 - P500

Broušení za mokra: P800

www.4CR.com

4CR 7404 je 1K antikorozní základ s vynikající přilnavostí a velmi vysokou plnivostí. Díky velmi vysokému 

průtoku materiálu je zajištěna vysoká pracovní rychlost a současně vysoká tloušťka nanášené vrstvy. 

Profesionální kvalita! Přilnavost na železo, ocel, zinek, hliník a také na přelakovatelné, v oblasti osobních 

automobilů běžně používané plasty. Rychle schnoucí. Velmi dobře brousitelný. Odolný odmašťovači. 

Přelakovatelný všemi běžnými 1K a 2K vrchními laky.

Všechny podklady musejí být před lakováním čisté, suché a odmaštěné. Sprejovou dózu před použitím ca. 3 

minuty důkladně protřepat. Nanášet 2 až 3 vrstvy ze vdálenosti ca. 20 - 30 cm. Mezi vrstvami nechat odvětrat 3 - 

5 minut. Po použití obraťte dózu dnem vzhůru a pročistěte trysku prostříknutím na prázdno, aby se zabránilo 

zaschnutí materiálu v trysce.

Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim 

znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

http://www.4cr.com/
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Technické údaje:

Barva 7404.0501 světle šedá/0502 tmavě šedá

Suchý proti prachu po ca. 5 min.

Suchý na dotyk po ca. 10 min.

Suchý pro přelakování po ca. 30 min.

Suchý pro broušení po ca. 30 min.

Obsah 500 ml

Skladování:

Skladovat v chladu a suchu. Chránit před přímým slunečním zářením a horkem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 2 roky.

www.4CR.com
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