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TECHNICKÝ LIST 
 

IZOLÁTOR 

Objednací číslo: 26723 
 

Barva: béžová 

 

Určený způsob použití: Oprava automobilů / lak 

 

Obecná charakteristika: Nitro-akrylový plnič na opravy malých škrábanců 

a nedokonalostí na interiéry a exteriéry. Vytváří 

hladký a rovnoměrný povrch, ideální pro 

následné nátěrové aplikace. K dostání v matné 

verzi. 

 Hlavní povrchy: povrchy ze železných a 

neželezných kovů, dřevo obecně. Vhodné pro 

karoserie automobilů, motocyklů, mopedů a 

jízdních kol. 

 

 Rychleschnoucí základní nátěr připravený 

k použití, zabraňuje nadzvedávání a roztékání 

starých nátěrů citlivých na silná rozpouštědla 

 

Kvalita a vlastnosti: Rychle schnoucí, vysoká kryvost, dobrá  

přilnavost, snadná aplikace, plnivost, 

brousitelnost, zlepšuje přilnavost vrchního laku, 

bez pigmentů obsahující těžké kovy a škodlivé 

plyny pro životní prostředí.  
Vlastnosti:   
Vzhled a dokončení:  mat 

Teoretický výstup na navrhované 

tloušťce sq m/balení (400 ml):  na 4 zkřížené nátěry – 0,8-1,2 m² 

Venku/vevnitř 

(expozice natíraného předmětu):  ano/ano 

 

Proces aplikace: 
Příprava povrchu: 

Povrch musí být suchý, zbavený prachu a odmaštěný. Odstraňte zbytky oleje/tuku 

odstraňovačem silikonu. Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na štítku! 

 

Důležité poznámky: 

Pokud jsou škrábance nebo nedokonalosti k opravě hluboké, naneste více vrstev a mezi 

aplikacemi počkejte nejméně 15 minut. 
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Sušení  Suché na dotek Celá doba sušení 

Teplota 20 °C 

60% relativní vhkost vzduchu 

10-15 minut 24h/36h dle tloušťky 

 

Životní prostředí a značení: 
Šetrné k životnímu prostředí: Hliníkový základní nátěr je 100% bez těžkých kovů. Víčka a 

obaly jsou vyrobeny z recyklovaného materiálu. 

Likvidace: 

Pouze úplně prázdné plechovky mohou být vhozené do recyklačního kontajneru nebo vhodné 

nádoby pro recyklaci. Plechovky, které nejsou úplně prázdné by měli být zlikvidované jako 

„speciální odpad“ 

Značení: 

Všechny výrobky vyhovují aktuálním předpisům o označování podle směrnice pro přípravu 

1999/45/EG. Všechny aerosoly odpovídají TRGS 200 a TRG 300, jakož i earosolovým 

směrnicím 75/324/EWG ve skutečně platné verzi. 

 

 
Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: 
objednávky@son-web.cz 
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list. 


