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OPIS 

 
Przezroczysty promotor przyczepności do stosowania na niepomalowane plastiki. 
Skład na bazie poliolefinu chlorkowego. 
 
 

PRODUKTY 

 
800RA Promotor przyczepności do tworzyw sztucznych - aerozol 
  
 

WŁAŚCIWOŚCI 

 
- Nadający doskonałą przyczepność przeznaczony do stosowania na zewnętrzne części 

plastikowe samochodu. 
- Zgodny z LZO, dostosowany do dyrektywy 2004/42/UE. 
  
 

PODŁOŻA 

 
- Niepomalowane rodzaje zewnętrznych części plastikowych wymienione poniżej: 
 AAS, ABS, PBTP, PC, PP/EPDM, PVC, GRP. 
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PRZYGOTOWANIE PRODUKTU 

 

 
 

Proporcje 
mieszania 

Gotowy do użycia. 

 LZO 745 g/l 

 
 

Żywotność w 20°C Nie stosuje się. 

 
 

Ilość warstw 1-2 
 
 

 
 

 Należy wstrząsnać puszką. 

 
 

Przerwa między 
warstwami 

5 min. między warstwami. 

10 min. przed nałożeniem warstwy wierzchniej. 

Wyjątek: 30 min przed aplikacją wodorozcieńczalnych warstw bazowych. 

 DFT - grubość 
warstwy 

5-10 µ 

Dane te odnoszą się tylko do materiałów opisanych powyżej i nie mogą być stosowane w przypadku 
kombinacji z innymi materiałami lub w innych procesach. Nie mogą być traktowane jako gwarancja czy 
specyfikacja jakości i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli chodzi o ich stosowanie. 
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI  

 
1. Wstępne ogrzanie 30 min. x 60°C. 
2. Można wystudzić. 
3. Wyczyścić powierzchnię wodą z mydłem. Wypłukać i wysuszyć. 
4. Wyczyścić zmywaczem wstępnym do tworzyw sztucznych. 

Wytrzeć do sucha czystą szmatką. 
5. Zmatować klockiem do szlifowania. 
6. Usunąć wszelkie pozostałości po szlifowaniu, przedmuchać sprężonym, wolnym od oleju 

powietrzem. 
7. Opcjonalnie wyczyścić zmywaczem wstępnym do tworzyw sztucznych. Wytrzeć do sucha czystą 

szmatką. 
8. Odtłuścić właściwym zmywaczem końcowym/odtłuszczaczem. 
9. Wytrzeć i podsuszyć powietrzem z pistoletu. 
  
 

DANE O PRODUKCIE 

 
Dyrektywa 2004/42/UE: 2004/42/IIB(e) (840)745: Wartość graniczna określona przez Unię 

Europejską dla tego produktu (produkt kategorii: IIB(e)) w formie gotowej 
do użycia to maksymalnie 840 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w 
formie gotowej do użycia to maksymalnie 745 g/l. 
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UWAGI 

 
- Pojemnik pod ciśnieniem 800RA: zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych oraz 

temperaturą wyższą niż 50°C. 
- Odtłuścić AAS, ABS, PC i PVC właściwym zmywaczem końcowym/odtłuszczaczem. 
 Do PA, EP i PUR nie stosować 800RA. 
 Do PP i POM konieczne jest zastosowanie palnika. 
- W przypadku 2-składnikowych podkładów nawierzchniowych,  

2-składnikowych warstw wierzchnich i 2-składnikowych lakierów bezbarwnych konieczne jest 
zastosowanie 805R 

- Najlepsze efekty osiągniemy przy zachowaniu przerwy między warstwami “do wyschnięcia”. 
- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem. 
- Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem.  
  
 

BEZPIECZEŃSTWO 

 
Ten produkt jest sklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem (EC) 1272/2008 (CLP) Zapoznać się z 
Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Zaleca się, aby podczas aplikacji używać 
odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietkach 
puszek. 
 
 
 

Wszystkie inne produkty wymienione jako elementy systemu lakierniczego są produktami Cromax®. 
Wlaściwości systemu ulegną zmianie, kiedy material zostanie zastosowany w kombinacji z 
jakimikolwiek innymi materialami lub dodatkami nie występującymi w ofercie Cromax®, chyba że 
zostanie to wyraźnie zaznaczone. 
 

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy 
o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy 
odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji 
pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. 
Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków 
handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest 
chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i 
zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i 
uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą 
również wszelkich zmian w przyszłości. 
 


