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LAKIERY SAMOCHODOWE 

W naszym zakładzie w Siedlcach produkujemy wszystkie składniki używane w mieszalniach
lakierów samochodowych do wykonania indywidualnych kolorów. 

Produkujemy też i sprzedajemy gotowe lakiery samochodowe nawierzchniowe,
zarówno bazowe jak i akrylowe 2K.

Nie realizujemy indywidualnych, jednorazowych zamówień na zlecone kolory. 
Te prace wykonują mieszalnie lakierów samochodowych w oparciu o nasze produkty.

 

LAKIERY POLIURETANOWE 2K BEZBARWNE

 

Elementy szczególnie narażone na:

- ścieranie,

- częste mycie,

- szczotkowanie,

- zginanie i rozciąganie,

- uderzenia

powinny być polakierowane lakierem bezbarwnym o szczególnych właściwościach. Takim lakierem,
który można nanosić na lakiery bazowe i akrylowe (również metodą "mokre na mokre") jest:

Lakier 2K Poliuretanowy Bezbarwny KlarP11

Obszary  części  progowej  nadwozia samochodów  są  często  narażone  na  uszkodzenia
spowodowane uderzeniami drobnych kamieni, piasku i żwiru. Aby zabezpieczyć tą część pojazdu
należy  zastosować  dodatkową  warstwę  lakieru  bezbarwnego  poliuretanowego  na  już  istniejącą
powłokę lakierniczą.

Przy renowacji zderzaków wszelkich pojazdów zdecydowanie polecamy do malowania KlarP11.
Dzięki zastosowaniu tego lakieru uzyskamy:

- idealnie gładką powłokę

- wysoką trwałość połysku

- odporność na uderzenia kamieni i inne uszkodzenia mechaniczne
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Przy renowacjach samochodów ciężarowych polecamy stosowanie:

- KlarA jako lakieru bezbarwnego na kabinę kierowcy

-  KlarP11,  o  najwyższej  odporności  na  uderzanie  i  ścieranie,  jako  bezbarwnego  lakieru
poliuretanowego na pozostałe elementy nadwozia

KlarP11 można stosować na lakiery bazowe, a także jako ostatnią warstwę na lakier akrylowy lity
metodą  "mokre  na  mokre".  Takie  zastosowanie  lakieru  bezbarwnego  powoduje,  iż  powłoka
zachowuje swój połysk o wiele dłużej, pomimo wielokrotnego mycia w mechanicznych myjniach
szczotkowych. Zdecydowanie podwyższona staje się również odporność na obicia.
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