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Wytrzymała powłoka ochronna 2K

9002 Bedliner

/ 9002 Bedliner można barwić  
pigmentami UniMix 20 

/ Wysoka odporność na promieniowanie UV
i warunki atmosferyczne

/ Doskonała odporność na wstrząsy
i zarysowania

/ W zależności od użytego pistoletu,
dyszy oraz stopnia rozcieńczenia
można uzyskać drobnoziarniste
lub gruboziarniste struktury

/ Znakomita przyczepność
do suchego podłoża

/ Zapewnia twardą powierzchnię
odporną na zarysowania
i plamy

/ Można nakładać za pomocą
pistoletu UBS, pistoletu grawi-
tacyjnego, wałka lub pędzla

/ Wysoka odporność
na paliwa i oleje

/ Znakomita odporność
na wodę

 

Do barwienia

9001 Bedliner Czarny

 



Nr prod. Pojemność

9001-1

Dodaj 5-10% nierozcień-
czonych pigmentów 
UniMix 20 bezpośrednio 
do Bedlinera. Wymieszaj 
i dodaj utwardzacz.

600 ml

Nr prod. Pojemność

9230-0,2
Szybki

200 ml

9250-0,2
Standardowy

200 ml

Bedliner  Utwardzacz

Opakowanie

Aplikacja przy użyciu pistoletu UBS

Instrukcja barwienia Suszenie

Aplikacja pistoletem
grawitacyjnym/ wałkiem

Aplikacja pistoletem UBS

Proporcje mieszania

9001/ 9002
Bedliner

3

9230/ 9250 
 

Utwardzacz
1

9001/ 9002
Bedliner

3

9230/ 9250 
 

Utwardzacz
1

7050 
Rozcieńczalnik

Wytrzymała powłoka ochronna 2K

9001/ 9002 Bedliner

Żywotność 
mieszanki

 

(20°C/68°F)

1.5 godz.

 einaworapdO
(20°C/68°F)

 einaworapdO
(60°C/140°F)

Pyłosuchość 
(20°C/68°F)

Suchość
dotykowa
(20°C/68°F)

2 godz.

(60°C/140°F)

Suchość
montażowa
(20°C/68°F)

24 godz.

(60°C/140°F)

Twardość 
całkowita 
(20°C/68°F)

(60°C/140°F)

5-7 dni

5-7 dniTwardość 
całkowita 

Suchość
dotykowa

Suchość
montażowa

10-60 min

10-15 min

30-45 min

15-20 min

25-30 min

Informacje o produkcie

Zastosowanie:

Jak używać?

Wysoce odporny, twardy i lekko elastyczny dwuskładnikowy 
lakier poliuretanowo-akrylowy zapewniający odporną na 
zarysowania powłokę ochronną dla różnych powierzchni. 
Wytrzymuje najtrudniejsze sytuacje, chroni przed paliwami, 
olejami, wodą i solą. 9001 jest dostępny w kolorze czarnym. 
9002 można barwić za pomocą pigmentów UniMix 20 na 
dowolny kolor.

Mocno narażone na zniszczenie powierzchnie w pojazdach
użytkowych; wewnętrzne i zewnętrzne elementy pojazdów
terenowych; podwozia, podłogi, bagażniki i pozostałe
przestrzenie ładunkowe; samochody kempingowe, 
przyczepy i SUV-y; uchwyty i bagażniki dachowe; elementy 
nadwozia, osłony rur, nadkola, elementy wewnętrzne 
i zewnętrzne samochodów ciężarowych i autobusów...

Wyczyść, wysusz i odłtuść powierzchnię odpowiednim
antysilikonowym środkiem czyszczącym. Goła stal powinna
być lekko zmatowana i całkowicie wolna od rdzy przed
aplikacją. Bedliner może być nakładany bezpośrednio,  ale 
dla zapewnienia maksymalnej przyczepności i odporności na 
korozję zalecane jest użycie podkładu epoksydowego 2K lub 
podkładu reaktywnego. W przypadku użycia podkładu 
reaktywnego należy go pokryć podkładem akrylowym przed 
nałożeniem Bedlinera .
Nowe elementy przeszlifować papierem o gradacji
P240-320 na sucho lub P800 na mokro.
Stare powłoki przeszlifować papierem o gradacji P280-P320 
na sucho lub P800 na mokro.
Tworzywa sztuczne przeszlifować papierem o gradacji P320 
na sucho.
Szpachlówki poliestrowe przeszlifować papierem P120-P320 
na sucho.
Powierzchnie ocynkowane i aluminiowe: użyć włókniny 
ściernej i pasty matującej, aby zmatować powierzchnię.
W przypadku nakładania Bedlinera na tworzywa sztuczne:
przed aplikacją element należy wygrzać przez 60 minut
w temperaturze 60°C. Odtłuścić powierzchnię
zmywaczem Silco. Zmatować przy użyciu pasty
matującej. Ponownie oczyścić powierzchnię zmywaczem 
Silco. Pozostawić elementy do całkowitego wyschnięcia.

Dodatkowe i aktualne informacje można znaleźć w pliku TDS 
na stronie www.silco.si lub www.mastik.com

9002-T-0,6 600 ml

Silco d. o. o.
Šentrupert 5a 
3303 Gomilsko 
Slovenia

Zastrzegamy sobie prawo
do błędów w druku.
Niektóre zdjęcia mają charakter poglądowy. 

T  +386 (0)3 703 31 80 
E   info@silco.si
www.silco.si

Dystrybutor w Polsce:

biuro@mastik.com
www.mastik.com

ul. Janygowiec 8A
43-227 Miedźna


