
 

 
 

RAPTOR – 3: 1 ŚRODEK OCHRONY KAROSERII 
WYKŁADZINA RLB 

 

CECHY  

U-POL RAPTOR - uretanowy środek 2K bardzo trwały i twardy, zabezpieczający przeciwko rdzewieniu, 
korozji, soli, wilgotności i wysokim temperaturom. Pozwala odnowić paki ciężarówek, pick-upów i podłogi 
busów nawet tych w złym stanie. Szybkoschnący, po utwardzeniu zabezpiecza przed zarysowaniami, chroni 
przed zaplamieniem i promieniami U.V.  
Stosując rożne utwardzacze można regulować czas roboczy i czas schnięcia. 
 
RAPTOR do zabarwienia „Tintable”  Truck Bed Liner jest również dostępny.  

ZALETY 
 

RAPTOR RLB: 

 Łatwy w użyciu: NAPEŁNIJ - WSTRZĄŚNIJ - UŻYWAJ (FILL-SHAKE-SHOOT®) 

 Zestaw wystarcza na wylakierowanie skrzyni pojazdu o największej powierzchni. 

 Tworzy solidną warstwę zabezpieczającą przed zarysowaniami i chroni przed zaplamieniem. 

 Zabezpiecza przeciwko rdzewieniu, korozji, soli, wilgotności i wysokim temperaturom.  

 O wysokiej przyczepności, środek jest również wodoodporny, elastyczny i wygłuszający. 

 Nakładać przy pomocy pistoletu do baranka, wałka lub pędzla w zależności od przewidywanej 
struktury powierzchni.    

INFORMACJA 
TECHNICZNA  

 
ZESTAW: 4 x 750ml butelka 
1L utwardzacza (do wyboru szybkość utwardzacza) 
W sumie zestaw zawiera 4 L produktu 

  
PROPORCJE: Zachować proporcje 3: 1 środka RAPTOR z utwardzaczami z linii System 20. Można 
rozcieńczyć środek dodając szybki rozcieńczalnik S2042 (użyć max. do + 10% rozcieńczalnika) 
 
CHARAKTERYSTYKA: 
Półsuchość w 20° C : 1 godzina 
Suchość dotykowa w 20° C : <1 godziny 
Suchość ostateczna w 20° C na lekkie ładunki: 2-3 dni. 
Suchość ostateczna w 20° C na ciężkie ładunki: 5-7 dni. 
Pokrycie : 3m2/ litr 
 
PRZYGOTOWANIE: Przed aplikacją, powierzchnię należy zawsze lekko obrobić, oczyścić od rdzy i odtłuścić 
zmywaczem. Następnie zaleca się uprzednie zastosowanie podkładu wytrawiającego ACID#8 i poczekanie 20min 
przed następnym pokryciem. 
 
ZASTOSOWANIE: NAPEŁNIJ - WSTRZĄŚNIJ - UŻYWAJ (FILL-SHAKE-SHOOT®) 
NAPEŁNIJ: Dodaj do 250ml utwardzacza z Systemu 20 do butelki 
WSTRZĄŚNIJ: przez 2 min. a następnie zdejmij nakrętkę i załóż pistolet do baranka z ciśnieniem 2.7 – 4.8 BAR 
(40-70 PSI) 
UŻYWAJ : Można nałożyć kilka warstw zależności od potrzeb. Czas miedzywarstwowy 60 min. Zalecamy 2 
warstwy.  
Specyficzne wykończenia: Ewentualnie środek można zabarwic do 10% bazą akrylową /lub pokryć bazą i 
lakierem bezbarwnym np. S2081SR.   
UWAGA: środek należy nakładać w temperaturze 20° C/ wilgotność powietrza <60%. Nie należy ładować 
ciężkich ładunków do ostatecznego utwardzenia środka RAPTOR.                                                                                                 
 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA  
V.O.C. 

 
Norma Unii Europejskiej dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.c) w postaci gotowej do użytku jest 840g/litr. 
Organiczne Zawiązki Lotne (VOC) tego produktu w postaci gotowej do użytku są 520g/litr. 
Baza  zawiera 683g/l związków stałych. 
 

 
U-POL, 1 TOTTERIDGE LANE, WHETSTONE, LONDON, N20 OEY, UK 

Export Sales T: +44(0)870 899 8200; F:+44(0)870 899 8299; E: exportsales@u-pol.com; 
Technical T: +44(0)870 899 8310; F:+44(0)870 899 8351; E: technicaldepartment@u-pol.com; 
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