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Technini ų duomen ų lapas  

 
COBRA 
Padidinto atsparumo 2K poliuretano apsaugin ė danga  
 
 
 
 
 
 
SAVYBĖS 

COBRA – produktas, sukuriantis grublėtą paviršių atsparų įbrėžimams. Apsaugo nuo benzino, tepalų, vandens ir druskų. Taip pat 
pasižymi garsą sugeriančiomis ir slopinimo savybėmis. Danga yra atspari UV spinduliams. Gaminama iš sintetinių smalų, sudėtyje 
nėra asfalto ir bitumo. Galima dengti įvairiais akriliniais produktais. 

 

NAUDOJIMO PASKIRTIS 

Naudojamas apsaugoti važiuoklę, kėbulą, vidines krovinių vietų grindis, visureigių krovininės dalies grindis, vidines ratų dalis, 
sunkvežimių ir autobusų grindis. 

 

PAVIRŠIUS 

2K akrilinis gruntas Nuriebalinti, šlifuoti sausai P240 ÷ P320, nupūsti dulkes, nuriebalinti. 

Poliesterinis glaistas Nuriebalinti, šlifuoti sausai P240 ÷ P320, nupūsti dulkes, nuriebalinti. 

Epoksidinis gruntas Iki 12 valandų be šlifavimo, po 12 valandų šlifuoti P320, nupūsti dulkes, nuriebalinti. 

Plienas Naudoti prieš tai panaudojus 2K akrilinį arba epoksidinį gruntą. 

Nerūdijantis plienas Naudoti prieš tai panaudojus 2K akrilinį arba epoksidinį gruntą. 

Plastikaa Nuriebalinti valikliu PLUS 780, pašiurkštinti neaustiniu audiniu, dar kartą nuriebalinti. 
Panaudoti sukibimą gerinančią priemonę Plus 700. 

Poliesteriniai laminatai Nuriebalinti, šlifuoti sausai  P280, nupūsti dulkes, nuriebalinti. 

LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI  

VOC II/B/e  riba*  

VOC realiai (pistoletas UBS) 

VOC realiai (tradicinis pistoletas) 

840 g/l 

460 g/l 

530 g/l 

* LOJ kiekis paruoštame naudojimui mišinyje pagal EB Direktyvą 2004/42/CE 
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MAIŠYMO PROPORCIJOS 

Pistoletas UBS 

Prieš naudojimą butelį su danga purtykite apie 1 minutę, įpilkite keitiklio Hardener  ir purtykite papildomai apie 2 minutes. 

 

 

 

Purkštuko nosis 4.0 mm – grubi struktūra. 

 

COBRA  

Kietiklis - Hardener 

Pagal svorį 

100 

26 

Pagal tūrį  

3 

1 

Tradicinis pistoletas 

Prieš naudojimą butelį su danga purtykite apie 1 minutę, įpilkite keitiklio Hardener  Hardener ir skiediklio THIN 850, sumaišykite.. 

 

 

 

Purkštuko nosis 2.5 mm – vidutinė struktūra 

 

COBRA  

Kietiklis - Hardener 

Skiediklis - THIN 850 

Pagal svorį 

100 

26 

0 ÷ 4 

Pagal tūrį 

3 

1 

0 ÷ 5 % 

Purkštuko nosis 1.4 ÷ 1.8 mm – smulki struktūra 

 

COBRA  

Kietiklis - Hardener 

Skiediklis - THIN 850 

Pagal svorį 

100 

26 

17 ÷ 20 

Pagal tūrį 

3 

1 

25 ÷ 30 % 

Skiediklio kiekis dedasi perskaičiavus su COBRA. 

NAUDOJIMO SĄLYGOS 

Patartina, kad danga būtų naudojama esant temperatūrai, didesnei nei 15°C ir dr ėgmei ne didesnei kaip 80%. 

PADENGIMAS  

 

 

 

PASTABA: Atkreipkite 
dėmesį į gamintojo 
nurodymus dėl įrangos 

 Pistoletas UBS Tradicinis pistoletas 

Purkštuko nosis 4.0 mm 2.5 mm 1.6 ÷ 1.8 mm 

Slėgis 2 ÷ 4 barai 2 ÷ 4 barai 2 barai 

Atstumas 20 ÷ 40 cm 20 ÷ 40 cm 10 ÷15 cm 

 

 

 

 

Vienas sauso sluoksnio storis 200 ÷ 250 µm 100 ÷ 120 µm 70 µm 

Paruošto naudoti mišinio 
dengiamas plotas pagal nurodytą 
dangos storį   

2 ÷ 2,5 m2/l 4,5 m2/l 6 m2 /l 

Sluoksnių skaičius 1 ÷ 2 
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Mišinio stabilumas esant 20°C 

 

1 val 

 

 Laiko tarpas tarp sluoksnių 
užpurškimo 20 ÷ 25 min 15 min 10 min 

• Dėti vieną arba du atskirus sluoksnius. 

• Galimybė gauti skirtingas struktūras, naudojant skirtingas purkštuko nosis ir skiediklio kiekį. 

• Nenaudoti ant automobilio variklio ir dujų išmetimo vamzdžio. 

 

KIETĖJIMO LAIKAS 

Nuo dulkių 45 ÷ 60 min/ 20°C 

Nuo prilipimo 3 val/ 20°C 

Darbinis išdžiūvimas 3 dienos/ 20°C 

Pilnas išdžiūvimas 7 dienos/ 20°C 

SPALVA 

• Juoda 

• Tonavimo versija: 10% ÷ 15% pagal svorį (komponentui A) pigmentais iš  Spectral 2K arba Spectral Base. 

ĮRANKIŲ VALYMAS 

Akrilo skiediklis THIN 850 arba nitroceliuliozės produktų tirpiklis.   

SAUGOJIMAS 

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo šilumos ir uždegimo šaltinių. 

Venkite saulės spindulių poveikio. 

TINKAMUM TERMINAI 

COBRA 18 mėnesių /20°C  

Kietiklis - Hardener 18 mėnesių /20°C 

Skiediklis - THIN 850 24 mėnesiai /20°C 

SAUGUMAS 

Žiūrėti saugos duomenų lapą. 

KITA INFORMACIJA 

Mūsų sistemų veiksmingumas pagrįstas laboratoriniais tyrimais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente Duomenys atitinka dabartinį žinių 
apie mūsų produktus ir jų naudojimą lygį. Mes garantuojame aukštą kokybę su sąlyga, kad mūsų rekomendacijų būtų laikomasi ir kad 
darbas atliekamas laikantis gero meistriškumo principų. Be abejonių, būtina atlikti bandomąjį produkto naudojimą dėl potencialiai 
skirtingos mišinių sąveikos su skirtingomis medžiagomis. Mes nesame atsakingi, jei galutinis rezultatas yra nuo mūsų nepriklausančių 
faktorių poveikis. 

 


