
� nepřelakovatelný izolační nástřik na bázi kaučuku
� antikorozní a mechanická ochrana kovových částí,podvozků
� vytvoří odolnou vrstvu,která chrání proti vodě a solím
� nová aplikace - antikorozní ochrana okapových svodů
� izolační hmota chrání před hlukem a otřesy
� vydatnost 3m / 1 litr na 1 vrstvu
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� doba schnutí 2 - 4 hodiny
� na ředění a čištění pomůcek lze použít ředidlo S 6006

� antikorozní ochranný prostředek na bázi
syntetických voskových živic

� pro nástřik dutin automobilových karosérií
� výborné penetrační vlastnosti, snadno vzlíná do štěrbin a spojů, odkud

vytěsňuje vlhkost
� odolný vodě, solím, vysokým teplotám a mrazu
� po zaschnut vytvoří pružný film
� barva: jantarová

� klasický kornoutový filtr, vespod opatřený nylonovým sítem,
určený pro filtrování nátěrových hmot.
� dvě varianty propustnosti: na plniče a na laky.125μ 190μ

� izolační a antikorozní ochrana na bázi syntetických pryskyřic na prahy
a podvozky vozidel

� vytvoří silnou elastickou vrstvu s povrchovou strukturou krupice,
odolnou proti úderům kamínků, korozi, benzinu, olejům, vodě a soli

� rychleschnoucí a přelakovatelný
� obsah sušiny 55 %
� vydatnost 3,5 m /1l při síle 100 um
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� na ředění a čištění pomůcek lze použít lakový benzín

UBS - ochrana prahů a podvozků

Do této kategorie zařazujeme několik prostředků, které jsou určeny k ochranným nástřikům
karoserií. Ve třech odstínech je zde zastoupen přelakovatelný nástřik na karoserie, vytvářející
typickou strukturu krupice, dále nepřelakovatelná bitumenová ochrana spodků karoserií a konečně
nástřik do dutin a uzavřených profilů na karoseriích.Tyto výrobky dodáváme také jako spreje.

1 l - kartuš
na pistoli

bílá, šedá, černá

500 ml - sprej
šedá, černá

60 min

20°C

2-3 vrstvy

5-10 min

2 min 25-30 cm

2-3 hod

20°C

2-3 vrstvy

5 min

2 min 4 mm
3-5 bar

BITUMEN - izolační a antikorozní nástřik

3-4 hod

20°C

2 min 4 mm

3-5 bar

25-30 cm

1,0 l spray

ML - ochrana dutin karosérií

2-4 hod

20°C

2 min 3-5 bar 25-30 cm

1,0 l spray

ČERNÝ MAT spray
� rychleschnoucí akrylátový email
� lze použít jako tzv.kontrolní sprej
� má vysokou kryvost
� odolný vůči vlivům počasí
� vhodný na kov,dřevo i některé plasty
� barva:černá (matná)

20 min

20°C

2-3 vrstvy

2-3min

2 min 25-30 cm

FILTROVACÍ SÍTKA

PISTOL NA NÁSTŘIKY
� celoková pistole určená k nástřikům

UBS, POLYKAR BITUMEN a POLYKAR ML
� hadička pro nástřik dutin (ML)
� nejprodávanější model s regulací
� snadná obsluha a údržba

� rychleschnoucí univerzální akrylátový lak
� vhodný na přelakování metalických barev
� doporučujeme použít na kovové a některé

plastové díly automobilů
� lze aplikovat na kov a dřevo
� barva: transparentní

BEZBARVÝ LAK spray

30-40 min

20°C

2-3 vrstvy

2-3min

2 min 25-30 cm

� jedná se o speciální zařízení určené k vytláčení tmelů
z obalů 3 kg

� dno obalu plní funkci "pístu" podobně jako u kartuší
silikonových tmelů

� do didoku je při dávkování současně založena i kartuše
s iniciátorem

� výhodou tohoto zařízení je tedy především rychlé
a přesné dávkování tmelu a iniciátoru již v tužícím poměru

DÁVKOVAČ DIDOK

PLASTOVÉ ODMĚŘOVACÍ KELÍMKY

2300 ml

1400 ml

750 ml 385 ml

� pevné polypropylenové kelímky, odolné vůči rozpouštědlům, určené pro míchání dvousložkových
plničů, laků a barev

� obsahují stupnice pro tužící poměry 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1 a 7:1
� připraveny pro opakované použití, vytvrzený materiál lze od stěn snadno oddělit
� k dispozici jsou také víčka na kelímky
� německý výrobce

víčka

OCHRANNÉ NÁSTŘIKY A SPREJE

objem Mj/kart.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

0,5 l 12 � ks 131,00 5,100 D

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

ks 2,93 0,114 D

filtr propustnosti

125, 190 mu

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

ks 420,00 16,300 D

název Mj / kart Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR pro

Slovensko

Míchací kelímek 200 ks 4,40 0,171 D

200 ks 6,25 0,242 D

200 ks 7,95 0,308 D

100 ks 15,10 0,585 D

Víčko na míchací kelímek 200 ks 1,64 0,064 D

200 ks 2,31 0,090 D

200 ks 3,02 0,117 D

200 ks 4,33 0,168 D

2300ml

385ml

750ml

385ml

750ml

1400ml

2300ml

1400ml

objem

název obsah Mj/kart.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

Polykar ML, spray 0,5 l 12 � ks 161,00 6,250 D

Polykar ML, pistol 1 l 12 � ks 174,00 6,750 D

název objem Mj/kart.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

Polykar ČERNÝ MAT, spray 0,5 l 12 � ks 126,00 4,880 D

název objem Mj/kart.
značení
nebezp.

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko

Polykar BITUMEN, spray 0,5 l 12 � ks 138,00 5,350 D

Polykar BITUMEN, pistol 1 l 12 � ks 123,00 4,770 D

1 ks 2 630,00 102,000 D

Mj/kart. Mj
Cena EUR

pro Slovensko
Cena Kč

pro Česko

název barva objem Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

Polykar UBS, spray černá 500ml 12 � ks 157,00 6,100 D

Polykar UBS, pistol bílá, šedá, černá 1 l 12 � ks 146,00 5,650 D

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 % 193


