
POLYKAR BITUMEN
� nepřelakovatelný izolační nástřik na bázi kaučuku
� antikorozní a mechanická ochrana kovových částí, podvozků
� vytvoří odolnou vrstvu, která chrání proti vodě a solím
� izolační hmota chrání před hlukem a otřesy
� vydatnost 3m / 1 litr na 1 vrstvu
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� doba schnutí 2 - 4 hodiny
� na ředění a čištění pomůcek lze použít ředidlo S 6006
� barva: černá

POLYKAR ML ochrana dutin

POLYKAR ÈERNÝ MAT

� antikorozní ochranný prostředek na bázi syntetických
voskových živic

� pro nástřik dutin automobilových karosérií
� výborné penetrační vlastnosti, snadno vzlíná do štěrbin a spojů,

odkud vytěsňuje vlhkost
� odolný vodě, solím, vysokým teplotám a mrazu
� po zaschnut vytvoří pružný film
� barva: jantarová

� rychleschnoucí akrylátový email
� lze použít jako tzv. kontrolní sprej
� má vysokou kryvost
� odolný vůči vlivům počasí
� vhodný na kov, dřevo i některé plasty
� barva: černá (matná)

LEŠTĚNÍ

� celoková pistole určená k nástřikům UBS, POLYKAR
BITUMEN a POLYKAR ML
� hadička pro nástřik dutin (ML)
� nejprodávanější model s regulací
� snadná obsluha a údržba

STØÍKACÍ KOVOVÁ PISTOLE

NYLONOVÉ SÍTKO

LEŠTÍCÍ KOTOUÈE

Klasický kornoutový filtr, vespod opatřený
nylonovým sítem, určený pro filtrování
nátěrových hmot. Dvě varianty propustnosti:
125μ 190μna plniče a na laky.

Pěnové leštící kotouče, 5 cm vysoké, průměr
15 cm, určené pro strojní leštění. Možnost
upnutí na unašeč buď pomocí suchého zipu,
nebo na závit M14. Barva kotouče upřesňuje
hutnost materiálu:
černá oranžová bílá=měkký; =střední; =tvrdý
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� izolační a antikorozní ochrana na bázi syntetických
pryskyřic na prahy a podvozky vozidel
� vytvoří silnou elastickou vrstvu s povrchovou strukturou

krupice, odolnou proti úderům kamínků, korozi, benzinu,
olejům, vodě a soli
� rychleschnoucí a přelakovatelný
� obsah sušiny 55 %
� vydatnost 3,5 m /1l při síle 100 um
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� na ředění a čištění pomůcek lze použít lakový benzín
� barva: černá, šedá, bílá

POLYKAR UBS - nástøik na spodky automobilù

OCHRANNÉ NÁSTŘIKY
Do této kategorie zařazujeme několik prostředků, které jsou určeny k ochranným
nástřikům karoserií. Ve třech odstínech je zde zastoupen přelakovatelný nástřik
na karoserie, vytvářející typickou strukturu krupice, dále nepřelakovatelná bitumenová
ochrana spodků karoserií a konečně nástřik do dutin a uzavřených profilů na karoseriích.
Tyto výrobky dodáváme také jako spreje.

POLYKAR AUTOLESKPOLYKAR AUTOLESK

POLYKAR AUTOLESK FINALPOLYKAR AUTOLESK FINAL

� leštící emulse s brusným účinkem bez obsahu silikonu a čpavku
� určen pro ruční i strojní leštění
� v případě strojního lze použít elektrickou i vzduchovou leštičku
� při ruční aplikaci nutno použít měkký hadr nebo houbu
� odstraňuje škrábance při 1500 - 2000 otáčkách leštícího

kotouče. K doleštění lze použít jemnější kotouče

� leštící emulse s jemným brusným účinkem
� neobsahuje silikon a čpavek
� renovace starších a zašlých laků
� zvýrazní barvu a lesk karosérie
� určen pro ruční leštění
� při aplikaci nutno použít měkkou tkaninu nebo houbu
� neaplikovat na přímém slunci

LEŠTÍCÍ SADA pro renovaciLEŠTÍCÍ SADA pro renovaci

� tato sada je vhodná na bodové opravy lak ,ů
ů ěr zné škrábance nebo ot ry od parkovaní

� i ě ůpro renovaci plastových sv tlometur enáč
nebo bodových oprav lak automobilů ů
a nábytku ve vysokém lesku

®

název barva objem Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

Polykar UBS, spray černá 500 ml 12 FN Xn ks 157,00 6,300 D �

Polykar UBS, pistol bí, še, če 1l 12 FN Xn ks 146,00 5,850 D �

barva obsah Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

bílá 0,2 l 22 Xn ks 78,50 3,140 D �

barva obsah Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

bílá 0,2 l 22 Xn ks 78,50 3,140 D �

objem Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 l 12 Xn ks 139,00 5,550 D �

1 l 12 Xn ks 124,00 4,960 D �

objem Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 l 12 Xn ks 163,00 6,500 D �

1 l 12 Xn ks 176,00 7,050 D �

objem Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

0,5 l 12 Xi F+ ks 128,00 5,100 D �

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

ks 431,00 17,200 D �

filtr
propustnosti

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

125, 190 mu ks 2,93 0,117 D �

Mj
Cena Kč

pro Česko
Cena EUR

pro Slovensko
EAN

bílá, oranžová, černá ks 215,00 8,600 D �

Barva

Mj/kart.
znak

nebezp.
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

1 ks 590,00 23,600 D � N

před aplikací po aplikaci

1
3

/1
4

Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva


