
Optimali-
zace povrchu 
plastu, dřeva, 
kamene 
a betonu

Obj. č. 0890 100 62
Bal. 1/6
Obsah 250 ml
Min. doba odvětrávání 30 min

Oblast použití
Slouží jako spojovací prostředek mezi lepidly a následujícími 
podklady: Plasty, například UP, GRP, EP, PVC, ABS, uPVC, 
neošetřené dřevo a dřevěné výrobky (dřevodesky), přírodní 
kámen, beton, minerální malta a omítky, textilie a netkané 
materiály.

ZÁKLADNÍ NÁTĚR 
HAFT PLUS PRO PLAST, 
DŘEVO A KÁMEN

Optimalizace 
kovových 
povrchů

Obj. č. 0890 100 61
Bal. 1/6
Obsah 250 ml
Min. doba odvětrávání 30 min

Oblast použití
Slouží jako spojovací prostředek mezi lepidly a kovovými 
materiály (ocel, nerezová ocel, galvanizovaná ocel (žárově 
zinkovaná nebo galvanická), hliník, eloxovaný hliník, měď, 
mosaz, zinek). Základní nátěr na kov není antikorozní pro-
středek!

ZÁKLADNÍ NÁTĚR 
HAFT PLUS METAL

ODSTRAŇOVAČ 
LEPIDLA

Pro odstranění 
nevytvrzených 
PU a hybrid-
ních lepidel 
a těsnicích 
materiálů

Obj. č. 0890 100 63
Bal. 1/12
Obsah 400 ml
Min. doba odvětrávání 0,01 s

Oblast použití
Pro odstranění nevytvrzeného PU nebo hybridního lepidla 
a těsnicích materiálů z nástrojů a znečištěných neporézních 
ploch.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě mož-
ných použití a podmínek při skladování a zpracování neneseme žádnou odpovědnost za výsledek konkrétního použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje tech-
nické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifi-
kovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn a další vývoj 
produktů.

Optimalizace 
neporézních 
povrchů

Obj. č. 0890 100 60
Bal. 1/12
Obsah 400 ml
Min. doba odvětrávání 10 min

Oblast použití
Pro čištění a aktivaci neporézních pod-
kladů, například kovů, plastů, glazované 
keramiky a lakovaných ploch.

POVRCHOVÝ ČISTIČ 
HAFT CLEAN
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