
 

BUMPER COLOR D12

 

 

 √ √ √ 

 

DA93  √ √ √  

BARVA ZA ODBIJAČE
VERZIJA: 121212 

Stran: 1/3 

OPIS
BUMPER  COLOR  je  fleksibilna barva,  ki  je  primerna  za  barvanje  plastičnih  delov  karoserije,  posebej 
odbijačev. BUMPER COLOR je vsestranski izdelek, saj se lahko uporablja tako na različnih vrstah plastike ali 
pa lahko služi kot temeljna barva, ko se mora plastika prebarvati. Dosegljiva je tako v spreju kot v pločevinki 
za nanos z lakirno pištolo.
  
Ko  se  uporablja  kot  končni  premaz,  daje  strukturo  in  izgled,  ki  je  zelo  podoben  novim  odbijačem. 
Dosežejo  se  lahko  različne  teksture  s  prilagajanjem  šobe  in  pritiska  na  lakirni  pištoli  ter  oddaljenosti 
barvanja.  Čeprav je BUMER COLOR izdelek,  ki  je  pripravljen za takojšnjo uporabo,  se za doseganje 
posameznih tekstur mora dodati tudi nitro razredčilo.
 
BUMPER COLOR ima odličen oprijem, lahko se uporabi kot temeljna baarva pri popravilu odbijačev, ki jih je 
potrebno prebarvati, prav tako pa kot baza za izboljšanje oprijemljivosti poliestrskih kitov na plastiko. V tem 
primeru se mora izdelek redčiti z razredčilom SO72, da se dobi raven finiš. Pri uporabi AIRCOLOR BUMPER,
 se mora nanesti več produkta s krajše razdalje. 
 
AIRCOLOR BUMPER je  ekonomični proizvod za manjša popravila zaradi sprej embalaže, ki  ne zahteva 
priprave in čiščenja opreme.
 

FIZIKALNE LASTNOSTI

PRIPRAVA POVRŠINE

PROCES   Barva OEM Kit Plastike 

VEC 
KOT 
P240

Aerosol Bumper color
Narava izdelka:                    Akril                                    Akrilne smole
Barva:                                   črna, antracitno siva           črna, antracitno siva, bela
Izgled:                                   Satin
Specifična teža:                   0,9 kg/L pri 20°C                1,1 kg/L pri 20°C (črna, antracitno siva)
                                                                                         1,2 kg/L pri 20°C (bela)
Pogonsko sredstvo:           Dimetil eter
Pritisk v aerosolu:              3,5 bar pri 20°C
Minimalna temperatura
za nanos:                             8°C
Debelina filma:                    60-70 mikronov                    80-100 mikronov      2 sloja
Izkoristek:                            1-2 m2/L aerosol                  5-6 m2/L
VOC:                                     634 g/L  Črna                       506 g/L Črna, antracitno siva
                                              636 g/L  Antracitno siva       496 g/L  Bela
Suha snov:                           31% Črna                             56% Črna, antracitno siva
                                              31% Antracitno siva              59% Bela
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NANOS Z LAKIRNI PIŠTOLO 
 
       MEŠALNO RAZMERJE      METODA NANOSA 

 

ČIŠČENJE OPREME

 
 
OPOMBE    

 
NANOS V SPREJU 
 
  APLIKACIJA SUŠENJE 

Po uporabi očistite šobo tako, da obrnete sprej  okrog in pritisnete nekaj sekund na šobo,
da očistite ventil.
Očistite z razredčilom za čiščenje, v primeru da se izdelek nanašali z lakirno pištolo.

Ko barvate s sprejem, pred uporabo pločevinko dobro pretresite vsaj 1 minuto, da 
bodo mešalne kroglice dobro slišne. Zaščitite površine, ki jih ne želite prebarvati.

Teksturizran
 nanos

 0 % Grobo  

SO72 10-20 % Fino  
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D12BUMPER COLOR 
PLASTIC COVERING 

For any technical information contact with our Customer Attention Service or our Technical 
Department.  
ROBERLO SA declines any responsibility due to an incorrect use of the product. 

SUGGESTION: 
 
It is recommended to 

use this product as a 

sanding guide in black 

bumpers diluted to 

100%. 

SKLADIŠČENJE

VARNOST 
V skladu z navodili na etiketi. Za več informacij si oglejte Varnostni list. V skladu z
 vso veljavno zakonodajo varnosti in zdravja pri delu ter o odlaganju odpadkov.

Hranite na hladnem, dobro prezračevanem mestu, proč od neposredne sončne svetlobe.
Skladiščiti med +5ºC in +30ºC.

ROK UPORABNOSTI

1 leto od datuma proizvodnje, v zaprti embalaži.


