
2K Lights Clear Coat

T/N Toode S/C Pakend

86570 2K Lights Clear Coat LCC2K 250ml 2K Aerosool
86571 Lights Clear Coat Primer LCCP 250ml Aerosool

Omadused & eelised

•2K toode - kõrgem keemiline vastupidavus kui 1K toodetel
•2K aerosoolpakend - pihustuspüstolit pole vaja, seetõttu ei 
ole vaja püssi puhastada
• Lai pihustusventilaator - pihustusmuster sarnaneb 
pihustuspüstoliga
•Suurepärased voolavusomadused - tagab täiusliku 
viimistluse
•Ei muuda plasti omadusi - säilitab plasti mehaanilised 
omadused
•Kõrge UV-kaitse - hoiab ära pindade kollaseks muutumise
•Vananemisel ei pulbrista - kauakestev 

Kasutusjuhend – Primer & 2K Lights Clear Coat
Vaata lk. 3

N.B. Lakkvärvi saab poleerida kõigi standardsete poleerimisvahenditega pärast   üleöö 
kuivatamist toatemperatuuril (30 ° C) või 30 minuti pärast temperatuuril 60 ° C.

Kasutamine
2K aerosoolisüsteem heleduse ja läbipaistvuse taastamiseks mis tahes plastikust / 
polükarbonaadist / makrolonist, pleksiklaasist autovalgustitele.
Kaitseb ja taastab polükarbonaatplastikut kollasuse eest pärast graveeringute või sügavate 
kriimustuste eemaldamist. Ideaalne sõidukite esitulede, laevade ja matkaautode komponentide 
jaoks.
Näited kasutuskohtadest:
Vandalism (neediga kriimustatud)
Kriimustus (õnnetuse tõttu)
Algse viimistluse eemaldamine
Läbipaistmatu ja ilmastikutingimuste tõttu kolletunud

Antud süsteem pakub head alternatiivi esitulede vahetamisele, mis on paljudel juhtudel väga 
kallid ja käesolev aerosoolpakend ei vaja erilisi tööriistu nagu pihustuspüstolid.

2K aerosool plastikust, polükarbonaadist või makrolonist autovalgustite heledust ja läbipaistvuse 
taastamiseks.



Tehniline teave

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 

Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või 
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas 

Üldine info: 2K Lights Clear Coat 2K Lights Clear Coat Primer

Ohutuskaart on saadaval www.kenteurope.com

Koostis: Vedel Vedel

Baas materjal: 2--komponentne akrülaatvaik; Veepõhine sideaine

Kõvendi: alifaatsed polüisotsüanaadid

Värvus: Läbipaistev Läbipaistev 

Säilivusaeg: 36 kuud 24 kuud

Toolitariifikood: 3208 20 90 3208 20 10

VOC: 670 g/l 647 g/l

Tarvikud: N/A N/A

Kasutusaeg: 14h temperatuuril 20 OC.                        Ei ole kohaldatav 

Mixing ratio: Ei ole kohaldatav Ei ole kohaldatav 

Vedeldi / lahjendi: Ei ole kohaldatav Ei ole kohaldatav 

Pihustuskaugus: 15-20 cm 15-20 cm

Kuivamisaeg Üleöö temperatuuril 20OC:                     30-40 min temperatuuril 20OC 

25-30 min temperatuuril 60 OC (10 min peale kuivamist)

Kuivanud kattekihi paksus: u. 10 μm u. 1.5 μm

Kattekihtide arv: 2 kihti (vahekuivamist ei vaja) 2 kihti

Kuivamisaeg kattekihtide vahel: N/A N/A

Kasutustemperatuur: u. 20OC u. 20OC

Temperatuuriline vastupidavus: Pole määratud Pole määratud

Erikaal: Pole määratud Pole määratud 

Tahke sisu: 36 % 12 %

Läike tase: 80 – 90 ühikut temperatuuril 20° Satiin läige

mõõtmise geomeetria

REV: 01/08/2017 

mailto:KENTsales.UK@kenteurope.com


Kasutusjuhend – Primer

1.Katke kinni tulede läbipaistmatu osa. Juhul kui te ei eemalda esituld siis katke lihvimise ajaks

kriimustuste eest ka auto tiib ja kapott KENTi Waterproof teibiga (toote nr. 84592)

2.Clean the surface with Soft Surface Cleaner and allow to flash off Puhastage KENT Soft 

Surface Cleaner`iga (toote nr. 86485) ja laske kuivada

3.Kuivlihvimine:

– Lihvige esitule kogu hajutamisala 75mm või 150mm läbimõõduga

lihvimismasinaga. Kontrollimiseks pühkige pind tolmust puhtaks pärast igat

lihvimisprotsessi.

– Eemaldage kahjustatud alalt täielikult algne UV-kaitsekiht P180 lihvpaberi abil.

– Liivake kõik jäljed ja kriimustused üle

– Lihvige kogu esitule pind kõigepealt P240-ga, seejärel P320-ga 

– Lihvige kogu pind P400, P600, P800, P1200, P3000 ja lõpuks P4000-liivaga. 

Seda tehes saab välistada soonte lihvimisel tekkinud pinna ebatasasused.

– Kontrollige tulemusi iga lihvimisetapi vahel.

4.Puhastage pind veebaasil KENT Panel Degreaser`iga (Toote nr. 86213).

ETTEVAATUST! Sel hetkel kasutage ainult kerget veepõhist silikooni eemaldajat, vastasel juhul

võib aluspind kahjustada.

5.Kontrollige, kas esilaterna pind on läbipaistev ja lihvimissoonteta.

6.Raputa purki 2 minutit. Katsepihustage. 

7.Pihustage pinnale primeri udukiht. Seejärel pihustage pinnale täiskiht, st kilet moodustav

pihustuskiht. Pihustuskihtide vahel ei ole vaja kuivamisaega. (Pihustuskaugus 10-15 cm)

8.Laske kuivada u. 30 min temperatuuril 20OC

N.B. Esilaterna krunt annab läbipaistmatu kile. Täielik läbipaistvus saavutatakse järgmise

kaitsekattega.

Kasutusjuhend – 2K Lights Clear Coat

1.Enne 2K aerosooli pihustamist ja aktiveerimist raputage purki põhjalikult 2 minuti jooksul

alates segisti kuulide kuulmisest. 

2.Eemaldage korgist punane nupp. Pöörake purk 180 °ja vajutage nupp purgi põhjas asuva

tihvti külge. 

3.Pöörake purk tagurpidi ja asetage kindlale pinnale. Vajutage peopesaga punast päästikut, 

kuni see oma kohale klõpsab. 

4.Pärast 2K aerosooli aktiveerimist raputage purki uuesti 2 minuti jooksul alates segisti kuulide

kuulmisest.

5.Kõigepealt testige aerosoolpihustust. Pihustage pinnale udukiht. Seejärel pihustage pinnale

täiskiht, st kilet moodustav pihustuskiht. Pihustuskihtide vahel ei ole vaja kuivamisaega. 

6.Kuivamisaeg on üleöö temperatuuril 20 °C või pärast 10-minutilist seismist 25-30 minutit

temperatuuril 60 ° C.


