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UWAGA: stosoWAć 
tylko standardowe lub 
wolne utwardzacze.

UWAGA: Nie przechoWyWAć   
i przeWozić W temperAtUrze 
poNiżej 10°c
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•	 mm	546	 niebiesko-zielony

•	 mm	548	 pomarańczowy	transparentny

•	 mm	551	 czerwono-brązowy	transparentny	

•	 mm	555	 czerwony	transparentny	

•	 mm	556	 Średnioczerwony	transparentny	

•	 mm	557	 czerwony	transparentny	

•	 mm	558	 pomarańczowy	

•	 mm	577	 dodatek	bazowy

•	 mm	577	 dodatek	bazowy

•	 mm	579	 super	czysty	czarny

•	 mm	588	 dodatek	bazowy

•	 mm	588	 bdodatek	bazowy

•	 mm	590	 ekstra	biały	

•	 5-70	 grafitowy

•	 5-70	 grafitowy

•	 1l

•	 1l

•	 1l

•	 1l

•	 1l

•	 1l

•	 1l

•	 20l

•	 3.5l

•	 1l

•	 20l

•	 3.5l

•	 3.5l

•	 1l

•	 20l

•	 3

•	 3

•	 3

•	 3

•	 3

•	 3

•	 3

•	 1

•	 2

•	 3

•	 1

•	 2

•	 2

•	 3

•	 1

•	 9546/1

•	 9548/1

•	 9551/1

•	 9555/1

•	 9556/1

•	 9557/1

•	 9558/1

•	 9577/20

•	 9577/3.5

•	 9579/1

•	 9588/20

•	 9588/3.5

•	 9590/3.5

•	 5-70/1

•	 5-70/20

•	 9523/1

•	 9567/1

•	 9580/3.5

•	 9581/3.5

•	 9582/1

•	 9583/3.5

•	 9584/3.5

•	 9585/1

•	 9599/1

•	 95184/1

•	 mm	523	 metalik	jasnopomarańczowy	

•	 mm	567	 metalik	złoty	

•	 mm	513	 metalik

•	 mm	513c	 metalik	gruby

•	 mm	513vc	metalik	bardzo	gruby

•	 mm	513vf	 metalik	bardzo	drobny

•	 mm	513b	 metalik	błyszczący	

•	 mm	513f	 metalik	drobny

•	 mm	599	 dodatek	do	matalików

•	 mm	5184	 metalik	błyszczący	-	czerwony

•	 3

•	 3

•	 2

•	 2

•	 3

•	 2

•	 2

•	 3

•	 3

•	 3

•	 1l

•	 1l

•	 3.5l

•	 3.5l

•	 1l

•	 3.5l

•	 3.5l

•	 1l

•	 1l

•	 1l
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•	 9569/1

•	 9571/1

•	 9572/1

•	 9573/1

•	 9574/1

•	 mm	569	 Xirallic	czerwony

•	 mm	571	 Xirallic	biały

•	 mm	572	 Xirallic	niebieski

•	 mm	573	 Xirallic	złoty

•	 mm	574	 Xirallic	zielony

•	 3

•	 3

•	 3

•	 3

•	 3

•	 1l

•	 1l

•	 1l

•	 1l

•	 1l
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poDKŁADy 
GrUNtUjące i 
WypeŁNiAjące

Linia produktów spralac posiada również podkłady, które są łatwe w użyciu i zapewniają doskonałe przygotowanie do wykończeń czy 

uzyskania przyczepności do powierzchni plastikowych, dając Wam ostateczność zadowolenia ze swojej pracy. 

•	 5199/1

•	 5299/1 •	 szary

• 3

• 3

• 1l

• 1l

numer produktu # w kartonie pojemność kolor

5199 HS Primer Grey 4:1

5299 HS Surfacer Grey

podkłady

4 : 1 + 5% (2K) Goły metal, oczyszczoną 
ocynkowaną blachę stalową, 
stare warstwy lakieru. 
UWAGA: Nie stosować na 
Aluminium!

podkład akrylowy o wysokiej zawartości 
części stałych. produkt można 
aplikować na zmatowane stare powłoki, 
oczyszczoną stal ocynkowaną lub 
goły metal jako podkład gruntująco-
wypełniający. UWAGA: Nie stosować na 
części aluminiowe!

3 : 1 + max 10% (2K, ms) 
4 : 1 + max 15% (hs)

Washprimer, w pełni utward-
zone stare warstwy lakieru i 
niektóre tworzywa sztuczne.

podkład akrylowy o wysokiej zawartości 
części stałych. produkt można aplikować 
na zmatowane stare powłoki jako 
podkład wypełniający lub w systemie 
mokro na mokro po dodaniu większej 
ilości rozcieńczalnika.

•	 5399/1 •	 transparentny•	 6 • 1l

5399 1k plastic primer

Gotowy do użycia tworzywa sztuczne (pp-epDm), 
tpo, ABs, pUr, pp, pA

podkład zwiększający przyczepność 1K 
na większość tworzyw sztucznych. Nie 
używać nad polietylen lub polistyren.

•	 szary
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lakiery 
bezbarwne

Linia ekonomicznych lakierów bezbarwnych spralac została stworzona do uzyskania pięknych, błyszczące i zapewniają wysoką ochronę, 

jaką potrzebujesz. te lakiery bezbarwne nie tylko nadają błyszczący wygląd, ale również zapewniają wysoką jakość wykończenia, 

trwałość, odporność chemiczną i ochronę przed promieniowaniem UV. W ofercie znajdują się lakiery bezbarwne od szybkoschnących do 

schnących na powietrzu, opracowane dla każdego rodzaju środowiska.

•	 4199/4

•	 4099/1

• 3

•	 6

• 4l

• 1l

4199 special clear coat 4:1

4099 2k clear coat 2:1

lakiery BezBarwne

4 : 1 + 0-10% (specjalny) seria 500

Lakier Bezbarwny special jest nieżółknącym 
wykończeniem o wysokim połysku i bardzo 
łatwej aplikacji z krótkim czasem schnięcia. 
schnie na powietrzu lub podczas suszenia 
wymuszonego.

2 : 1 + 0-5% (2K) seria 500

Lakier Bezbarwny 2K jest nieżółknącym 
wykończeniem o wysokim połysku i bardzo 
łatwej aplikacji. schnie na powietrzu lub pod-
czas suszenia wymuszonego.

•	 4099/5 • 3 • 5l
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•	 4501/1 •	 6 • 1l

numer produktu # w kartonie pojemność kolor

4699 ms clear coat 2:1

4501 Hs clear coat 2:1

2 : 1 + 0-5% (ms) seria 500

2 : 1 + 0-5% (hs) seria 500

•	 4499/1 •	 6 • 1l
4499 Hs420 clear coat 3:1

3 : 1 + 5% (hs420) seria 500, seria 900+

Lakier Bezbarwny ms jest nieżółknącym 
wykończeniem o wysokim połysku i bardzo 
łatwej aplikacji. schnie na powietrzu lub pod-
czas suszenia wymuszonego.

Lakier Bezbarwny hs jest nieżółknącym 
wykończeniem o wysokim połysku i bardzo 
łatwej aplikacji. schnie na powietrzu lub pod-
czas suszenia wymuszonego.

Lakier Bezbarwny hs420 został opracowany 
dla wymagających zadań i klientów. produkt 
posiada znakomitą wytrzymałość oraz bardzo 
dobre właściwości schnięcia i obróbki. schnie 
na powietrzu przez noc lub podczas suszenia 
wymuszonego.

•	 4499/5 • 3 • 5l
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•	 6 • 1l

•	 4699/5 • 3 • 5l

•	 4699/1
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utwardzacze

od utwardzacza do podkładu po utwardzacz do lakieru bezbarwnego: oferta spralac, to zróżnicowany program utwardzaczy dla 

większości naszych dwukomponentowych systemów kolorystycznych, które są dopasowane do danego środowiska pracy oraz wymagań 

projektowych. zakres jest dostępny w różnych poziomach utwardzania w tym powolny, standardowy, szybki, ekstra szybki, jak również 

zawiera utwardzacz do szybkiego lakieru bezbarwnego speciAL.

•	 2399/1

•	 2099/0,25

•	 6

•	 16

• 1l

•	 0,25l

numer produktu # w kartonie pojemność

2399 special clear coat Hardener 4:1

2099 2K Hardener medium

utwardzacze

specjalny utwardzacz przeznaczony do 
użycia z specjalnym lakierem bezbarwnym   
sprALAc 4199.

standardowy utwardzacz 2K przeznaczony 
do użycia z lakierem bezbarwnym 4099 lub 
podkładem 5199.

•	 2099/0.5 • 12 • 0.5l

•	 2099/1 •	 6 • 1l

•	 2099/2.5 •	 6 • 2.5l

2299 2K Hardener Very faSt

Bardzo szybki utwardzacz 2K przeznaczony 
do użycia z lakierem bezbarwnym 4099 lub 
podkładem 5199.

•	 2299/1 •	 6 • 1l

•	 2299/2.5 •	 6 • 2.5l
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•	 2098/1 •	 6 • 1l

numer produktu # w kartonie pojemność

2098 mS Hardener faSt

2198 mS Hardener medium

szybki utwardzacz ms przeznaczony do 
użycia z produktami sprALAc.

•	 2198/1 •	 6 • 1l

•	 2198/2.5 •	 6 • 2.5l

2501 HS Hardener medium

standardowy utwardzacz hs przeznaczony 
do użycia z lakierem bezbarwnym sprALAc 
4501.

•	 2501/0.5 • 12 • 0.5l

•	 2501/2.5 •	 6 • 2.5l

•	 2098/2.5 •	 6 • 2.5l

standardowy utwardzacz ms przeznaczony 
do użycia z produktami sprALAc.

2511 HS Hardener faSt

szybki utwardzacz hs przeznaczony do użycia 
z lakierem bezbarwnym sprALAc 4501.

•	 2511/0.5 • 12 • 0.5l

•	 2511/2.5 •	 6 • 2.5l

2499 HS420 Hardener faSt

szybki utwardzacz hs420 przeznaczony do 
użycia z lakierem bezbarwnym sprALAc 
4499.

•	 2499/1 •	 6 • 1l

2599 HS420 Hardener medium

standardowy utwardzacz hs420
przeznaczony do użycia z lakierem bez-
barwnym sprALAc 4499

•	 2599/1 •	 6 • 1l
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rozcieńczALNiKi

seria ekonomicznych rozcieńczalników spralac została specjalnie opracowana, aby dać klientowi możliwość użycia oryginalnego 

rozcieńczalnika w niższej cenie.  Uniwersalna linia rozcieńczalników sprALAc może być użyta w każdym zastosowaniu i jest dostępna w 

różnych stopniach odparowania od powolnego do szybkiego. 

•	 3299/5 • 3 • 5l

numer produktu # w kartonie pojemność

3199 tHinner medium

3299 tHinner slow

rozcieńczalniki

rozcieńczalnik standardowy przeznaczony 
do użycia z wszystkimi produktami DeBeer 
refinish jako ekonomiczna wersja. 

6499 silicone remover

zmywacz silikonu przeznaczony do starych i 
nowych utwardzonych powłok.

•	 6499/1 •	 6 • 1l

•	 6499/5 • 3 • 5l

•	 3199/1

•	 3199/5 • 3 • 5l

•	 3199/20 • 1 • 20l

rozcieńczalnik wolny przeznaczony do użycia 
z wszystkimi produktami DeBeer refinish 
jako ekonomiczna wersja. 

zmywacz silikonu
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