K2 COLOR FLEX
NIEBIESKI 400 ML
Guma w sprayu
Indeks produktu: L343NP
Kod kreskowy: 5906534016416

Dane techniczne
Pojemność: 400 ml
Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
Rewolucyjna metoda tymczasowej zmiany koloru auta i innych elementów. Zapewnia efektowny wygląd i
skuteczną ochronę. Zabezpiecza przed zarysowaniami, brudem, wilgocią,rozcieńczonymi kwasami, korozją,
olejami, smarami. Nadaje się do nanoszenia na elementy lakierowane, felgi stalowe i aluminiowe, zderzaki,
drewno, metal, szkło, tworzywa sztuczne i wiele innych. Pomalowane elementy można myć z użyciem gąbki
oraz szamponu. Powłoka posiada doskonałą elastyczność, nie pęka, nie kruszy się. Wytrzymuje temperatury
od -30⁰C do ponad 90⁰C. Naniesioną powłokę można łatwo usunąć. Po ręcznym usunięciu K2 Color Flex nie
pozostawia żadnych śladów, a powierzchnia jest dokładnie w takim samym stanie jak w chwili nałożenia.
SPOSÓB UŻYCIA:
1.
2.
3.
4.

Malowane powierzchnie muszą być czyste, suche, odrdzewione i odtłuszczone.
Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć przez ok. 3 min.
Sprawdzić działanie na lakier w niewidocznym miejscu.
Nanosić z odległości 20-30 cm. Dla uzyskania idealnie gładkiej powierzchni bez zacieków, nanieść
od 3 do 5 bardzo cienkich warstw. Odstępy czasowe miedzy warstwami powinny trwać ok. 5 minut
w zależności od temperatury otoczenia oraz grubości nakładanych warstw. W obszarach
krytycznych (rogi,
krawędzie) powłoka musi być wystarczająco gruba, aby uniknąć pęknięć w czasie usuwania folii.
5. W celu usunięcia powłoki, podważyć krawędź a następnie odrywać powoli ręcznie resztę.
Czasy schnięcia: odporność na dotyk 10 min., półsuchość 30 min., pełne utwardzenie 2 godz.
Odpowiednik RAL: 5002 połysk

Film
https://www.youtube.com/watch?v=Dw3Spfe4GGo

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/55971620?rel=0&startSlide=1

Porady
Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku
opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Malowanie felg gumą w sprayu K2 Color Flex
Czytaj więcej

Guma w sprayu to prosty, tani i efektowny sposób na odświeżenie
wyglądu zniszczonych felg. Można również dzięki niej uatrakcyjnić
wygląd sportowego coupe albo cabrio. Jak powinno przebiegać
malowanie felg przy pomocy gumy w sprayu? Jak zrobić to dobrze?
Czy gumę w sprayu można usunąć po pewnym czasie?  Eleganckie
felgi to wizytówka każdego samochodu osobowego.

https://k2.com.pl/blog/malowanie-felg/
2. Guma w sprayu, czyli jak odmieniliśmy 9-letnie auto.
Czytaj więcej
Pomysł na nowy wygląd szarej Ibizy wyszedł od jej właścicielki, która
postanowiła właśnie za pomocą gumy w sprayu K2 Color Flex nadać
swojemu autu nowy, świeży wygląd. Zaczęło się od zmiany srebrnych
felg na pomarańczowe. Efekt wizualny okazał się na tyle atrakcyjny,
że Ania, właścicielka auta, szybko zainwestowała w malowanie
proszkowe obręczy i modny „oranż” został na stałe.

https://k2.com.pl/blog/guma-w-sprayu/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

