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Високоякісна швидковисихаюча 
аерозольна акрилова 

емаль, яка утворює довговічне 
покриття, стійке до механічних та 
атмосферних впливів.

Аерозольний балон 

Kapc 

Застосування:
Застосовується для локального 
та дрібного ремонту, такого як 
реставрація бамперів, дисків, 
відновлення пошкодженого лаку, 
ґрунтування та фарбування чорного 
металу та пластику. У серію “Карс” 
входять акрилові глянсові та матові 
фарби (чорні та білі), акрилові фарби 
для дисків (золота та срібляста), 
антикорозійні акрилові ґрунти 
(сірі та червоні) та автомобільний 
безбарвний лак.

Характеристики:
Витрата приблизно 1 м2 у два шари;
Час висихання при 20°С - 10 хвилин.

Інструкція по застосуванню:
Поверхню необхідно очистити 
від бруду та пилу, відшліфувати, 
знежирити. За потреби загрунтувати. 
Розмішати вміст балона, струшуючи 
його не менше 2-3 хв. Після цього 
бажано зробити пробне розпилення. 
Тримати балон вертикально. 
Розпорошувати емаль тонким шаром 
з відстані 25-30 см. Найкращий 
результат досягається при нанесенні 
на поверхню 2-3 тонких шарів емалі 
з інтервалом 10 хв. Температура у 
своїй має бути щонайменше 18оС.

Умови та час зберігання:
Зберігати в сухому прохолодному 
місці, далеко від джерел тепла. 
Уникати потрапляння прямих 
сонячних променів. Термін 
зберігання 24 місяці за температури 
20°С.

Артикул Найменування Упаковка

500-01-05 Карс грунт сірий 12 х 500 мл

500-04-05 Карс сріблястий для дисків 12 х 500 мл

500-05-05 Карс чорна глянцева 12 х 500 мл

500-06-05 Карс біла глянсова 12 х 500 мл

500-07-05 Карс чорна матова 12 х 500 мл

500-09-05 Карс лак глянсовий 12 х 500 мл

600-01-06 Карс грунт сірий 12 х 600 мл

600-02-06 Карс грунт червоний 12 х 600 мл

600-03-06 Карс сріблястий для дисків 12 х 600 мл

600-05-06 Карс чорна глянцева 12 х 600 мл

600-06-06 Карс біла глянсова 12 х 600 мл

600-07-06 Карс чорна матова 12 х 600 мл

600-08-06 Карс біла матова 12 х 600 мл

600-09-06 Карс лак глянсовий 12 х 600 мл


