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Aerozole do napełniania Racing są wstępnie napełnione gazem 
pędnym i innymi dodatkami, które szybko i łatwo wypełnia się wy-
maganym odcieniem koloru za pomocą maszynki do napełniania. 
W ten sposób powstaje gotowa do użycia puszka z farbą w orygi-
nalnym odcieniu odpowiedniego producentowi farby.

Universal prefilled

Fill Spray działa w połączeniu z wygodnymi i uniwersalnymi zawo-
rami żeńskimi RT. Pneumatyczne urządzenie do napełniania aero-
zoli, które przeznaczone jest do produktów Kwaśny wielokrotnego 
użytku do farb rozpuszczalnikowych i wodorozcieńczalnych produ-
centów farb samochodowych. Fill Spray wyposażony jest w inno-
wacyjny wbudowany mechanizm centrujący do pozycjonowania i 
zabezpieczania puszek aerozolowych poczas pracy. Dołączona jest 
także specjalna platforma do podnoszenia 8-oz puszek na odpo-
wiednią wysokość do napełniania.
 *obraz podobny

Maszyna wypełniająca aerozole

Farby w aerozolu Racing RAL, są idealne do najwyższej 
jakości lakierów samochodowych i wszelkiego rodzaju de-
koracyjnych prac malarskich. Szeroki zakres kolorów RAL, 
zapewnia precyzję w dopasowaniu odcienia. Racing RAL, 
jest odpowiedni rówież dla standardowych odcieni kolorów 
przemysłowych i/lub pomalowanych przedmiotów. Ta farba 
w aerozolu jest szybkoschnąca, odporna na zarysowania i 
warunki atmosferyczne oraz bardzo ekonomiczna.

Odcienie kolorów RAL
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Powłoka uniwersalna Racing, gwaratuje solidne przygoto-
wanie powierzchni przed lakierowaniem poprzez gruntowa-
nie wszystkich przedmiotów wykonanych z drewna, metalu, 
kamienia i szkła. Produkt tworzy gładką podstawę i dobrą 
przyczepność dla kolejnych wierzchnich warstw.

Uniwersalny podkład wypełniający

Podkład antykorozyjny Racing jest aktywnyą ochroną anty-
korozyjną na gołych powierzchniach metalowych. Cynkowy 
produkt bez chromianu jest wysoce odporny na powstawa-
nie korozji i może być stosowany jako podkład spawalniczy. 
Może być aplikowany również na powierzchniach cynko-
wych.

Podkład antykorozyjny

Podkład bogaty w cynk Racing to wysoce skuteczny podkład 
antykorozyjny na bazie cynku. Jego wysoka zawartość zapew-
nia długotrwałe uszczelnienie i gwaratuje wysoki poziom ochrony 
przed korozją, nawet w temperaturach powyżej 400 stopni. Jest 
doskonale dopasowany do wszystkich części samochodowych, 
które nie wymagają lakierowania, np. rury systemów wydecho-
wych, połączenia spawów, części ocynkowane i wnętrza karoserii.

Podkład bogaty w cynk

Wypełniacz do aerozolu Racing ma właściwości wypełniają-
ce, może szybko naprawić obszary nierówności i zadrapań. 
Chroni przed korozją, zapewnia gładką podstawę, dobrze 
przylega i gwarantuje równomierne krycie.

Aerozol wypełniający

Adhezyjny podkład na plastik Racing, zwiększa przyczep-
ność kolejnej warstwy na większości powierzchniach z two-
rzyw sztucznych, np. spojlery, plastikowych lusterkach bocz-
nych i zderzakach.

Adhezyjny podkład na plastik

Aerozol do plastików
Aerozol do plastików jest specjalną kombinacją szyb-
koschnącą do plastikowych części. Pozwala to na odnowie-
nie wszystkich części samochodowych wykonanych z twar-
dego tworzywa sztucznego, poliestru i poliwęglanu. Może 
być stososwany na plastikowe zderzaki, lusterka boczne, 
spojlery itp.. Jako podkład adhezyjny na plastik, zapewnia 
idealną powierzchnię.

Aerozol cynkowo-aluminiowy Racing jest idealną ochro-
ną w konstrukcjach narażonych na działanie wody i czyn-
ników atmosferycznych oraz w celu poprawy zniszczonych 
powierzchni cynku. Może być stosowany na instalacjach 
grzewczych, rurach, konstrukcjach stalowych, grzejnikach, 
poręczach oraz powlekanych wewnętrznych krawędziach 
blach podczas zgrzewania punktowego.

Spray cynkowo-aluminiowy

Aerozole lakiernicze Racing, idealnie nadają się do malo-
wania elementów dekoracyjnych na samochodzie oraz jako 
warstwa ochronna do wszelkiego rodzaju przedmiotów w 
domu i ogrodzie. Spraye te szybko schną, są bardzo eko-
nomiczne, odporne na zarysowania i warunki pogodowe. 
Zakres farb do malowania, obejmuje szereg standardowych 
odcieni kolorów.

Standardowa farba w aerozolu

Efekt chromu Racing jest szybkoschnącą, akrylową farbą, 
która wyróżnia się bardzo dobrymi właściwościami krycia, 
wysoką odpornością na światło i temperaturę oraz dosko-
nałą wydajnością. Ta farba nadaje wszystkim gładkim po-
wierzchnią metaliczny efekt chromu. Jest częściowo odpor-
na na warunki atmosferyczne, jednak nie jest odporna na 
zużycie. Nie należy pokrywać lakierem bezbarwnym!

Efekt chromu

2-warstwowy lakier bezbarwny Racing jest szybkoschnącym 
lakierem do długotrwałego uszczelniania przedmiotów wy-
konanych z metali, drewna, kamienia, szkła, ceramiki, gliny, 
wiekszości tworzyw sztucznych i/lub do malowania przed-
miotów pokrytych farbami w aerozolu Racing.

2-warstwowy lakier bezbarwny

Dzięki błyszczącemu metalikowi Racing przedmioty z blachy, 
metalu i plastiku można łatwo i szybko ulepszyć. Ten najwyż-
szej jakości metaliczny efekt poprawia wygląd metalowych 
części. Powierzchnia jest pokryta ochronnym lakierem bez-
barwnym, który dodatkowo zapewnia połysk.

Farba błyszczący metalik

Transparentny aerozol Racing jest przezroczystym produk-
tem do ponownego malowania przednich, tylnich i bocznych 
lamp, przedmiotów metalowych i drewnianych, ceramiki itp..

Transparentny aerozol

Aerozol odporny na wysokie temp. 650°C Racing nadaje 
się idealnie do użytku domowego i samochodowego pod-
legającego obciążeniu wysokich temperatur, takich jak rury 
wydechowe, grille ogrodowe, kotły i kominki. Produkt jest 
wysoce odporny na działanie wysokich temp. 650°C i wa-
runki atmosferyczne oraz jest trwały.

Odporny na temp. 650°C

Aerozol wydechowy Racing jest wysoce odporny na wysoką 
temperaturę do układów wydechowych. Może być stosowa-
ny do ulepszania części narażonych na wysokie temperatury 
w całym systemie rur wydechowych. Farba twardnieje tylko 
w temperaturach od 250°C w górę. Nagrzewaj powoli! 

Aerozol wydechowy

Farba do zacisków hamulcowych, pozwala szybko uzyskać 
efekty kolorów na widocznych częściach hamulców. Dzię-
ki temu te elementy wyraźnie kontrastują z obręczami kół; 
zmienia wygląd pojazdu, nadając mu sportowy wygląd.

Farba do zacisków hamulcowych

Spray do felg Racing przeznaczony jest do lakierowania 
felg samochodowych, jest odporny na ścieranie i warunki 
panujące w myjniach samochodowych. Produkt posiada 
doskonałe właściwości kryjące i jest odporny na działanie 
soli drogowej, odpryski itp. Ponadto, poza standardowymi 
odcieniami kolorów oferowany jest również lakier bezbarwny 
do felg Racing.

Spray do felg


