
NEXA AUTOCOLOR®  představuje 2K P190-6570
HS Plus Clearcoat - čirý lak zaručující snadné použití, 

rychlejší opravy a konzistentní výsledky.
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2K® P190-6570 HS Plus Clearcoat  
/ Čirý lak 
Neobvykle snadno použitelný

INNOVATING REPAIR SOLUTIONS



 Snadné používání

 Čirý lak 2K P190-6570 HS Plus Clearcoat se dodává  

 společně se speciálním tužidlem P210-8645, se kterým  

 se mísí v jednoduchém poměru 2:1. Díky hladkému  

 a mimořádně odolnému povrchu lak přináší uživatelsky  

 komfortní vlastnosti pro každou aplikaci.

 Vysoká tvrdost po vysušení

 Sotva po 15 minutách vysušení při teplotě 60 ˚C  

 lak 2K P190-6570 HS Plus Clearcoat vykazuje   

 příslušnou tvrdost a leštění probíhá rychle a pohodlně.

 Vždy stejný výsledek

 2K P190-6570 HS Plus Clearcoat je velmi produktivní,  

 všestranný a flexibilní čirý lak. Lze jej používat na 

 libovolně velké opravy s použitím  různých typů   

 aplikační techniky a metod nanášení.

 Rozvíjejte se společně se značkou Nexa Autocolor  

 a důvěřujte receptuře našeho nového čirého laku, jehož  

 neobvykle jednoduché použití vám zaručí trvale  

 uspokojující výsledky.

 

www.nexaautocolor.com 

Nexa Autocolor and design a 2K jsou zaregistrované ochranné známky PPG Industries Ohio, Inc. 

© 2017 PPG Industries. Veškerá práva vyhrazena.
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Kompaktní systém šetřící čas

Kratší doba procesu

Vynikající rozliv,odolnost a leštění

Aplikace „one visit“ nebo na 2 vrstvy

Stabilní výsledky
Vynikající vzhled povrchu nezávisle  

na technice a metodě aplikace

Ve firmě NEXA AUTOCOLOR® s vášní vyvíjíme produkty 

pro opravy a korekce, díky nimž naši partneři realizují 

procesy optimálním způsobem, se zárukou vysoké 

kvality. Náš nejnovější čirý lak – 2K P190-6570 HS Plus 

Clearcoat – je prospěšný pro karosárny a lakovny tím, 

že se snadněji a flexibilně aplikuje a tím je dosaženo 

spokojenosti s každým typem opravy.
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