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Převod výhod na čísla 
– online kalkulátor 

Novinka uvedená na český trh 
 

Produkt Název 

P190-8000/E5               2K® HS PLUS EXPRESNÍ ČIRÝ LAK 

P210-8817/E2.5            HS PLUS TUŽIDLO 

P852-1660/E1               EXPRESNÍ ŘEDIDLO  

P852-1661/E1               EXPRESNÍ ŘEDIDLO  (vysoké teploty) 

    
Popis 

P190-8000 je akrylátový 2K čirý lak optimalizovaný pro použití na báze AQUABASE® Plus. Tento lak byl vyvinut pro další 
posílení pozice značky NEXA AUTOCOLOR® jako lídra na trhu s kvalitními opravárenskými produkty. Expresní lak poskytuje 
bezkonkurenční rychlost bez jakéhokoliv vlivu na vzhled, aplikaci nebo velikost opravy. Pro dosažení optimálního vzhledu 
tohoto laku bylo vyvinuto nové tužidlo P210-8817 a rovněž dvě ředidla pro různé aplikační teploty. Expresní lak HS+ je 
nyní nejrychlejším čirým lakem dostupným na trhu. Pro vysušení potřebuje pouze 5 minut při 60°C nebo 20 minut při 
40°C. Přináší tedy svým uživatelům značnou úsporu času a energie, ale především nákladů. 

 

 

 

 

  
 

Balení 
 

Kód Balení Ks / kartón Ks / paleta 

P190-8000/E5 5l 2 120 

P210-8817/E2.5 2,5l 2 180 

P852-1660/E1 1l 6 342 

P852-1661/E1 1l 6 342 

 
 

Fyzikální vlastnosti 
 

Produkt Obsah sušiny [hmot. %] Obsah rozpouštědel vč. vody [hmot. %] Hustota [g/cm3] 

P190-8000/E5 67,5 32,5 1,028 

P210-8817/E2.5 63,98 36,02 1,025 

P852-1660/E1 4 96 0,913 

P852-1661/E1 0,95 99,05 0,912 

 
 

VOC informace 
Limitní hodnota obsahu těkavých organických látek (VOC) dle předpisů EU pro tento produkt (kategorie: IIB.d) připravený 
k použití je maximálně 420g/litr. Obsah VOC v tomto produktu připraveném k použití je  420g/litr. Podle zvoleného 
způsobu použití může být aktuální obsah VOC nižší, než je předepsáno směrnicí EU. 
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Kombinace tohoto produktu s přípravky P100-2020, P565-554, P565-7210 nebo P565-7220 vytvoří nátěrový film se 
speciálními vlastnostmi, jak je uvedeno ve směrnicí Evropské unie. Limit koncentrace těkavých látek v ovzduší podle 
předpisů EU pro tento produkt (produkt kategorie IIB.e) ve formě připravené k použití je maximálně 840 g/l. Obsah 
organických těkavých látek u tohoto produktu ve směsi připravené k použití v těchto kombinacích je max. 840g / litr. 
 

Doprava a skladování  
Skladovací teplota je 5 až 35°C. Skladujte v souladu s místními platnými předpisy. Skladujte v originálních obalech, 
chráněných před přímým slunečním zářením, na suchých, chladných a dobře větraných místech, stranou od 
nekompatibilních materiálů (viz. oddíl 10 v bezpečnostním listu) a potravin nebo nápojů. Obaly udržujte pevně a těsně 
uzavřené do té doby, než budete produkt potřebovat k použití. Obaly, které již byly otevřeny, je nutné znovu pečlivě 
uzavřít a uložit, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznačených obalech. Používejte vhodné 
ochranné obaly tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.  
 

Ochrana zdraví a bezpečnost  
Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou 
určeny. Informace uvedené v technickém listu jsou založeny na současné úrovni vědeckých a technických znalostí a 
uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel 
použití.  Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte bezpečnostní list, který je dostupný na stránce 
www.nexaautocolor.com  
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