
Plastic Paint
4 erinevas värvitoonis aerosoolvärvid plastikesemete uuesti värvimiseks.

Toote nr Kirjeldus Pakend

83795 Must 500ml - aerosool
83796 Tumehall 500ml - aerosool
83797 Tavaline hall 500ml - aerosool
83798 Helehall 500ml - aerosool

Kasutamine

Plastic Paintid on mõeldud parandatud või tuhmunud plastikesemete (n. kaitserauad, külgääred, esi- ja 
tagaspoilerid, ventilaatori katted, armatuurid, keskkonsoolid, sisemised plastist polsterdused, võred jne) 
uuesti värvimiseks.

Kruntijad, kihid ja täitepahtlid

Omadused

• Saadaval 4 erinevat tooni 
• Sobib enamus plastikutele
• Kiire ja lihtne
• Ei saasta
• Iga kiht katab täiuslikult
• Sobib levinumate värvisüsteemidega

Eelised

• Kõikehõlmav seeria ühelt tootjalt 
• Tulemus on tagatud
• Pole vaja eraldi segada
• Säästab raha
• Säästab aega
• Kõrvalmõjudeta

Juhised

1. Puhastage kõik värvitavad polsterdused 
tootega Kent Plastic Prep (KPP). Oodake, 
kuniks on kuivanud.

2. Selleks, et paremini külge jääks, kasutage 
KENT Abrasive paperi või DA Disci, et 
hõõruda pinda veidi.

3. Vajadusel tehke pihustatav ala vabaks. 
4. Pihustage 30 cm kauguselt niikaua, kuniks 

tekib pinda kattev õhuke kiht.
5. Pärast kasutamist pöörake plekkpurk 

tagurpidi ja pihustage, et vältida 
ummistumist.



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: kentinfo.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 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com
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Partii nr: 83795 (Must), 83796 (tumehall), 

83797 (tavaline hall), 83798 (helehall)

Laokood: PPBL, PPDG, PPMG, PPLG

Kirjeldus: Plastiline värv 500ml aerosoolis

Parim enne: 24 kuud

Müügiühik: EA

VOC: 644g/l PPBL

640g/l  PPDG

642g/l PPMG

642g/l  PPLG

Märg märjal pinnal: Ei

Liimi alus: Akrüül

Peab vastu kemikaalidele: Ei

Tollilõivu kood: 32080 91 5

Ohutuskaardid: Jah

Tehnilise teave

VOC märgistused: 2004/42/IIB(e)(840)644 PPBL
2004/42/IIB(e)(840)640 PPDG

2004/42/IIB(e)(840)641 PPMG

2004/42/IIB(e)(840)642 PPLG
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