
Katalóg výrobkov

Autoopravárenské výrobky



Oddelenie vývoja, návrhu a výroby  3.200 m2 Oddelenie vývoja, návrhu a výroby  3.200 m2

Plne vybavená technická dielňa (oddelenie)

Výrobná prevádzka 40 000 m² 

Logistický sklad na prázdne plechovky (7.000 paliet) 

Oddelenie predaja – 32 zamestnancov 

Výrobná prevádzka 40 000 m² 

Linka na výrobu plechoviek  6.000 m²

Distribučné centrum  (11.000 m²)

Auditórium pre 120 ľudí



ISO 9001
V roku 1998 HB BODY S.A. získala certifikát ISO 9001 od TUV (German Association for the Certificate of Quality Systems). ISO
je oficiálna záruka pre hodnotenie kvality v dizajnovom rozvoji, výrobe, inštalácii a obsluhe. V HB BODY S.A. sme pripravení na
každú výzvu. Konečnou výzvou pre nás je dobyť vaše srdce a získať vašu vieru v naše produkty.

HB BODY S.A. THESSALONIKI GRÉCKO 

FIRMA 
HB BODY S.A. bola založená v roku 1982 so zámerom vytvoriť a distribuovať
vysoko kvalitné výrobky pre automobilový opravárenský priemysel. Firma má
sídlo v Grécku, Thessaloniki a je v súkromnom vlastníctve. Osemdesiat päť percent 
našich produktov je exportovaných do päťdesiatich piatich krajín po celom
svete, napriek tomu dominantné postavenie máme na domácom trhu. HB BODY
S.A. má štyri dcérske spoločnosti, a to vo Veľkej Británii, Bulharsku, Srbsku a 
Španielsku. V rámci Grécka máme distribučné stredisko v Aténach, ktoré pokrýva 
južné Grécko a ostrovy.

ZAMESTNANCI 
Aktuálne zamestnávame 250 ľudí v rámci Grécka, toto číslo sa zvyšuje každý
rok. Na každého 5 zamestnanca pripadá jeden s vysokoškolským vzdelaním.
Medzi nimi sú chemici, strojní inžinieri, ekonómovia a počítačoví experti.
ZALOŽENIE – INVESTÍCIE
Nachádzame sa v Grécku v mestách Thessaloniki a Atény na rozlohe 120.000m².
Naše skladové priestory a obalová výroba sú o rozlohe 80.000m². Výskum
výrobkov, dizajn a rozvoj, kancelárie, skúšobné stredisko a auditórium pokrýva
ďalších 10.000m². V auditóriu sú kreslá pre 120 ľudí a zariadenie, ktoré súčasne
prekladá do 3 jazykov. Počas troch rokov (2007-2009) spoločnosť investovala
do rozvoja viac než 21 miliónov €. Ďalej je naplánované zainvestovať ďalších 10
miliónov € v období 3 rokov, ktoré budú použité na výstavbu úplne novej továrne
o rozlohe 3.500m² na pozemku 12.000m² pre výrobu lakov, tužidiel a riedidiel.
Spoločnosť je skutočne veľmi hrdá na ich technologicky pokročilú logistiku
skladovania
prázdnych plechoviek. Cez automatizovaný systém môže byť uložených
7000 ks paliet. Sklad tohto druhu je jediný existujúci v Grécku a iba niekoľko
ďalších takýchto zariadení sa nachádza v Európe. Firma plánuje investovať 1,5
milióna € na vlastný distribučný sklad v Bulharsku o rozlohe 5.000m². V roku
2007 HB BODY S.A. investovala 2 milióny € pre vlastný distribučný sklad v
Bristole vo Veľkej Británii.
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auto refinishing products

Part Number Colour Size

550.00.1000.1 

1. ANTIKORÓZNE OCHRANNÉ PROSTRIEDKY    

Vodou riediteľný izolačný materiál na báze akrylátových živíc. Má 
výbornú priľnavosť a flexibilitu. Vhodný pre vonkajšie a vnútorné časti 
karosérie. Nanáša sa špeciálnou striekacou pištoľou (Body UBS) pri 
tlaku 5 - 6 bar. (Skrátená tryska vytvára jemnú štruktúru zatiaľ čo dlhá 
tryska hrubšiu.) Schne rýchlo (2-6 hod.) a po vysušení ho môžeme 
prelakovať akýmkoľvek systémom. Striekacia pištoľ je umývateľná čistou 
vodou.  

Izolačný proti hlukový materiál na báze kaučuku s optimálnymi 
krycími schopnosťami. Vhodný pre vonkajšie a vnútorné časti 
karosérie automobilu s výbornou priľnavosťou.  Nanáša sa so 
špeciálnou striekacou pištoľou (Body UBS) pri tlaku 5 - 6 bar. 
(Skrátená tryska vytvára jemnú štruktúru zatiaľ čo dlhá tryska 
hrubšiu.) Schne rýchlo, vytvára charakteristický krúpkový povrch 
a zostáva elastický. Po vysušení je prelakovateľný všetkými
lakovacími systémami.  PLASTOFIX (#340) musí byť použitý 
pred každým vrchným náterom.  

Izolačný proti hlukový materiál na báze kaučuku s optimálnymi krycími 
schopnosťami. Vhodný pre vonkajšie a vnútorné časti karosérie automobilu 
s výbornou priľnavosťou. Nanáša sa so špeciálnou striekacou pištoľou 
(Body UBS) pri tlaku 5 - 6 bar. (Skrátená tryska vytvára jemnú štruktúru 
zatiaľ čo dlhá tryska hrubšiu.) Schne rýchlo, vytvára charakteristický
krúpkový povrch a zostáva elastický. Po vysušení je prelakovateľný 
všetkými lakovacími systémami.  PLASTOFIX (#340) musí byť použitý
pred každým vrchným náterom.

Izolačný proti hlukový materiál na báze kaučuku s tesniacimi 
vlastnosti. Vhodný na ochranu spodných vnútorných aj vonkajších 
častí karosérie, s dlhodobou stabilitou. Nanáša sa  špeciálnou 
striekacou pištoľou (Body UBS) pri tlaku 5 - 6 bar. (Skrátená tryska 
vytvára jemnú štruktúru zatiaľ čo dlhá tryska hrubšiu.) Zostáva 
elastický, rýchlo schne, má veľmi dobré tesniace vlastnosti a môže 
byť natieraný “mokrý do mokrého” syntetickými farbami alebo 
základným náterom.
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930.02.0001.0 Black 1 L 6

513.00.0000.1 

932.02.0000.4 

Materiál vyrobený z vosku, asfaltu a umelej živice, odolný voči 
soli a vlhku. Používa sa len na spodné časti karosérie. Schne 
rýchlo, nepraská, dobre vyplňuje póry a zostáva elastický pri 
teplotách od -20ºC do + 60ºC. Má veľmi dobrú priľnavosť ako 
na čistom povrchu, tak aj na starom nátere. Je pripravený na 
použitie, aplikuje sa špeciálnou pištoľou (Body UBS) pri tlaku 
5 - 6 bar (jemnejšiu štruktúru dosiahneme pridaním riedidla 
BODY 767 ECO THINN  v množstve  5 - 10%). Nedá sa lakovať, 
pretože obsahuje živicu a vosk. 

Izolačný materiál s vysokým antikoróznym účinkom na báze 
vosku. Ľahko sa aplikuje do dutín karosérie (dvere, prahy, 
stĺpiky). Je odolný voči vysokým teplotám. Používa sa až po 
nanesení farby. Schne rýchlo a nanáša sa špeciálnou
striekacou pištoľou (Body UBS) pri tlaku 5 - 6 bar.

Špeciálny materiál vyrobený z kaučuku, umelej živice, asfaltu 
a vosku. Výborná ochrana pred vlhkom a hrdzou s trvalou 
pružnosťou pri teplote od -20ºC do + 60ºC. Má veľmi dobrú 
priľnavosť na čistom aj na asfaltovom povrchu. Môže byť 
zriedený s riedidlom 20 - 30%. Nanáša sa so štetcom  alebo 
striekacou pištoľou pri tlaku 5 - 6 barov. Nedá sa lakovať, 
pretože obsahuje vosk.

Tixotroptný materiál na báze asfaltu a kaučuku s ochranou 
pred koróziou a mechanickému poškodeniu podvozku. Má 
veľmi dobrú priľnavosť s trvalou pružnosťou. Používa sa na
spodné časti karosérie. Môže byť zriedený s riedidlom 10 - 
20%. Nanáša sa štetcom alebo striekacou pištoľou pri tlaku 
5 - 6 bar. Nedá sa lakovať.

1. ANTIKORÓZNE OCHRANNÉ PROSTRIEDKY    
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999.03.0001.0  Beige 120gr
20

Tixotropný materiál na báze kaučuku s vynikajúcou ochranou 
pred koróziou a mechanickému poškodeniu podvozku. Je 
vhodný na ochranu podvozku, podbehov a spodných častí 
karosérie. Má veľmi dobrú priľnavosť, schne rýchlo. Po vysušení 
je prelakovateľný všetkými lakovacími systémami. Nanáša sa 
štetcom alebo striekacou pištoľou pri tlaku 5 - 6 bar. Môže byť 
zriedený 10 - 20% riedidlom BODY 767 ECO THINN 

2. TESNIACE HMOTY  

Čierny priľnavý materiál, ideálny pre spájanie 
gumy a kovu, na tesnenie okien a dverí, na
tesnenie svetlometov a predného skla. Je 
vhodný tiež na lepenie podlahových rohoží. 

Tesniaca hmota vyrobená na základe gumy, vhodná pre
spájanie kovových častí a pre vyplnenie spojov a špár
karosérie vozidla. Je taktiež vhodná pre vnútorné časti
karosérie,  ktoré nie sú priamo vystavené UV žiareniam. 
Nanáša sa ľahko manuálnou alebo pneumatickou pištoľou. 
V závislosti od hrúbky, schne rýchlo, zostáva elastická a 
rozmerovo stála. Po vysušení je prelakovateľná všetkými 
lakovacími systémami.   

Tesniaca hmota na báze rafinovanej gumy špeciálne vyrobená 
na spájanie kovových povrchov a na výplň spojov (zvarov). 
Vhodná pre tesnenie vnútorných častí karosérie, ktoré nie sú 
priamo vystavené UV žiareniu. Ľahko sa nanáša manuálnou 
alebo pneumatickou pištoľou. V závislosti od hrúbky, schne 
rýchlo, zostáva elastická. bez zmeny tvaru. Po vysušení je 
prelakovateľná všetkými lakovacími systémami.   

1. ANTIKORÓZNE OCHRANNÉ PROSTRIEDKY    
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Tesniaca hmota na báze vody, určená na spájanie a tesnenie 
vo vnútorných a vonkajších častiach karosérie. Vhodná tiež 
na drevo a lode. Schne rýchlo a zostáva permanentne
elastická. Je taktiež vhodná pre vonkajšie plochy (bočné 
plechy karosérie, hrany spojlerov atď.), ktoré sú priamo 
vystavené UV žiareniu. Udržiava ich tvar, je prelakovateľná 
všetkými lakovacími systémami. 

Tesniaca hmota na predné okno s vynikajúcou odolnosťou 
voči extrémnym poveternostným podmienkam. Možno ju 
použiť i na utesňovanie špár medzi materiálmi kov - cement. 
Nikdy nevyschne, a preto ju nemožno lakovať. Ľahko sa 
aplikuje manuálnou alebo pneumatickou pištoľou.

POZOR: POUŽIVA SA LEN PRE TESNENIE, NESMIE SA 
POUŽÍVAŤ AKO LEPIDLO.

Výborný materiál vhodný pre lepenie, vyplnenie a tesnenie 
betónu, kovu, keramiky, skla a plastu. Má výbornú priľnavosť, 
zostáva elastický a odolný voči poveternostným podmienkam. 
Povrch musí byť pred použitím vyčistený od mastnoty a prachu.

2. TESNIACE HMOTY  
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SOFTPLUS

216.03.0005.0 250g 24

Dvojzložkový odľahčený polyesterový tmel, vhodný pre 
kov, drevo a polyesterové povrchy. Obsahuje jemné 
častice plniva, ktoré vytvárajú výborné plniace vlastnosti. 
Rýchlo schne, brúsi sa brúsnym papierom so zrnitosťou 
P100-P180, zanecháva hladký povrch a nezanáša 
brúsny papier. 

BODY 280 LIGHTWEIGHT 
POLYESTER FILLER (PUTTY) Part Number Colour Size

280.01.0000.3 White 3L 3

3. TMELY

Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel 
vhodný pre kovové, drevené a polyesterové 
povrchy. Má jemnú konzistenciu s dobrými 
plniacimi vlastnosťami. Po zaschnutí sa 
ľahko brúsi s brúsnym papierom P80 – 120, 
vytvára hladký povrch. 

Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel, vhodný pre kovové, 
drevené a polyesterové povrchy. Má jemnú konzistenciu s
dobrými plniacimi vlastnosťami. Po zaschnutí sa ľahko brúsi
s brúsnym papierom P80-120, vytvára hladký povrch. 

Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel vhodný pre kovové, 
drevené a polyesterové povrchy. Má jemnú konzistenciu s
dobrými plniacimi vlastnosťami. Ľahko sa brúsi, dokonca aj 
niekoľko dní po nanesení. Rýchlo schne a brúsi sa
brúsnym papierom P80 - 150, vytvára hladký povrch. 

Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel, vhodný pre 
kovové, drevené a polyesterové povrchy. Má jemnú 
konzistenciu s dobrými plniacimi vlastnosťami. Rýchlo 
schne a ľahko sa brúsi s brúsnym papierom P80 - 120, 
vytvára hladký povrch.
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230.01.0000.1 White 1L 6

209.01.0000.0

209.01.0000.1

209.01.0000.2

209.01.0000.3

White

White

White

White

500 ml

1L

1,65L
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6

3
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Dvojzložkový ľahký polyesterový plniaci tmel 
vhodný pre kovové, drevené a polyesterové
povrchy. Má jemnú konzistenciu s dobrými plniacimi 
vlastnosťami. Rýchlo schne a brúsi sa brúsnym
papierom P80 - 180, vytvára hladký povrch, 
nezanáša brúsny papier.

Univerzálny dvojzložkový polyesterový tmel, vhodný 
pre použitie na všetky kovové povrchy (hliník, 
nerezová oceľ, galvanizovaná oceľ, holá oceľ), je 
tiež vhodný pre drevené a polyesterové povrchy. 
Rýchlo schne (20-30 min) a ľahko sa brúsi brúsnym 
papierom P80 - 120, vytvára hladký povrch. 

Univerzálny dvojzložkový polyesterový tmel, 
vhodný pre použitie na všetky kovové povrchy
(hliník, nerezová oceľ, galvanizovaná oceľ, 
holá oceľ), je tiež vhodný pre drevené a
polyesterové povrchy. Rýchlo schne (20-30 
min) a ľahko sa brúsi brúsnym papierom
P80 - 120, vytvára hladký povrch. 

Dvojzložkový jemný polyesterový tmel so 
širokým použitím. Vhodný na opravy všetkých 
kovových povrchov vrátane hliníka,
pozinkovanej ocele, nerezovej ocele, chrómu 
a holej ocele. Je možné ho použiť aj  na 
drevené a polyesterové povrchy. Ľahko sa 
brúsi brúsnym papierom P100 - 180, vytvára 
hladký povrch.

3. TMELY
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Dvojzložkový jemný polyesterový tmel na
vyrovnanie nerovností, vhodný pre použitie 
všetkých kovových povrchov (pozinkovanú oceľ, 
hliník, nerezovú oceľ, holú oceľ, chróm). Tiež 
vhodný pre plastové povrchy  (mimo PE),
polyesterové podklady a existujúce natreté 
plochy. Ľahko sa nanáša a jednoducho sa brúsi 
brúsnym papierom P 150 – 400. Vytvára hladký 
povrch a nezanáša brúsny papier. Môže byť 
sušený klasicky alebo s použitím  infražiaričov.

Dvojzložkový polyesterový tmel s výbornou 
priľnavosťou na plastové povrchy okrem PE 
(polyetylén). Na odmasťovanie použijeme 
ANTISIL 770 (NORMAL) alebo ANTISIL 771 
(FAST) nanesený na netkanej textílii. Brúsi sa 
veľmi ľahko brúsnym papierom P120 - 240, 
vytvára hladký povrch. Nezanáša brúsny papier. 
Vďaka svojej pružnosti má výbornú odolnosť 
voči mechanickému poškodeniu. 

Dvojzložkový polyesterový tmel s 
hliníkom. Môže byť nanášaný vo väčších 
vrstvách a je odolný voči vibráciám. Je 
vhodný pre kovové a drevené povrchy. 
Rýchlo schne 20 - 30 min. pri teplote @ 
23 ºC. Ľahko sa brúsi brúsnym papierom 
P80 - 120, vytvára hladký povrch. 

Veľmi jemný tmel pre malé nerovnosti, určený 
na kovové povrchy. Vďaka jemnému zloženiu 
vytvára dokonale hladký povrch. Ľahko sa 
brúsi s brúsnym papierom P150 - 400. Je tiež 
vhodný na opravu plastových povrchov.

3. TMELY
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Dvojzložkový odľahčený polyesterový tmel
zosilnený skleným vláknom, je vhodný pre vyplnenie 
poškodených častí karosérie. Používa sa aj pre 
vypĺňanie skorodovaných povrchov. Ľahko sa
aplikuje, rýchlo schne a veľmi ľahko sa brúsi
brúsnym papierom so zrnitosťou P80-P120. Má 
vysokú odolnosť a povrch zostáva elastický. 

FIBERLIGHT F217
2K POLYESTER FIBERGLASS  Part Number Colour Size

217.05.0000.0 Light 
green 500 ml 12

250.06.0004.0 Green 380g 24
Dvojzložkový polyesterový tmel so skleným vláknom 
vhodný na vyplnenie veľkých nerovností. Je tiež 
vhodný pre vypĺňanie skorodovaných povrchov. 
Ľahko sa nanáša, rýchlo schne a ľahko sa brúsi 
brúsnym papierom P80 - 120. Vytvára veľmi odolný 
a elastický povrch. 

Dvojzložková polyesterová striekacia vyrovnávacia 
látka. Nanáša sa striekacou pištoľou s priemerom 
trysky 2,50 - 3,00 mm. Z dôvodu vysokej
tixotropnosti materiálu, tužidlo musíme pridávať 
postupne. Po vysušení sa ľahko brúsi, vytvára hladký 
povrch. Schne 2-3 hod. pri teplote @ 23ºC. V prípade 
potreby môže byť zriedená len polyesterovým
riedidlom BODY POLY 780.

Dvojzložková polyesterová striekacia vyrovnávacia 
látka. Nanáša sa striekacou pištoľou s priemerom 
trysky 2,50 - 3,00 mm. Po vysušení sa ľahko brúsi, 
vytvára hladký povrch. Riedidlo sa nevyžaduje. 
Schne 2-3h pri teplote @ 23ºC. 

3. TMELY
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Dvojzložková polyesterová striekacia vyrovnávacia 
látka s obsahom hliníka. Nanáša sa striekacou 
pištoľou s priemerom trysky 2,50 - 3,00 mm. Schne 
rýchlo  2 - 3 hodiny pri teplote @ 23ºC. Po vysušení 
sa ľahko brúsi, vytvára hladký povrch. V prípade 
potreby môže byť zriedená len polyesterovým
riedidlom BODY POLY 780.

Jednozložková nitrocelulózová vyrovnávacia látka, 
ideálna na vyplňovanie malých nerovností. Používa 
sa na polyesterové vyrovnávacie látky a základné 
látky obsahujúce nitrocelulózu. Je prelakovateľná 
všetkými lakovacími systémami. Nanášajú sa 3 - 4 
vrstvy. Každú vrstvu náteru necháme vyschnúť cca 
15 min. Brúsime brúsnym papierom na sucho alebo 
na mokro, čím dosiahneme hladký povrch.   

Jednozložková jemná vyrovnávacia látka, 
ideálna na vyplňovanie malých nerovností.  
Nanášajú sa 2 - 3 vrstvy. Každú vrstvu náteru 
necháme vyschnúť 30 minút. Po vysušení 
brúsime brúsiacim papierom P600 - P1000, čím 
dosiahneme hladký povrch. 

3. TMELY
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4. 1K - 2K VYROVNÁVACIE A ZÁKLADNÉ NÁTEROVÉ LÁTKY

Pozostáva z piatich tónovacích pást (žltá, červená, čierna, zelená a 
modrá). Na vytvorenie základného mix systému ich používame v
kombinácii s BODYFILL 360 (2:1) alebo BODYFILL 307 (4:1) v bielej 
alebo priehľadnej farbe. Použitím počítača vygenerujeme vzorce pre 
štyridsaťosem rozdielnych odtieňov. Tuží sa s izokyanidovým tužidlom
BODY 720 NORMAL  (#720) / BODY 725. Riedidlo netreba pridávať, 
pokiaľ používame štandardný 2K základ. Ak nanášame materiál “mokrý 
do mokrého”, vtedy riedime 20% s riedidlom
BODY 740 ACRYL THINNER NORMAL (#740). 

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715 TURBO AX SA 
SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO
SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.

Má vynikajúcu priľnavosť na nebrúsené 
(E-COAT) panely. Dvojzložková prvotriedna 
akrylátová vyrovnávacia látka. Je vhodná na 
všetky podklady. Tuží sa s izokyanidovým 
tužidlom BODY 720 NORMAL (#720) / BODY 
725 v pomere @ 4:1. Riedidlo sa nevyžaduje. Je 
prelakovateľná všetkými lakovacími systémami. 
Použitím urýchľovača HB BODY PRO A715 
TURBO AX  (#715) sa doba tuženia výrazne 
skracuje.

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715 TURBO AX SA 
SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO
SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715 TURBO AX SA 
SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO
SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.

Má vynikajúcu priľnavosť na nebrúsené OEM diely. Akrylátová vyrovnávacia náterová látka  ma  
vysokú kvalitu, je určená pre čiastočné a úplné opravy karosérie. Výrobok môžeme použiť dvoma 
spôsobmi, a to štandardne (po zaschnutí brúsiť brúsnym papierom)  alebo priamo “mokré do 
mokrého”. Dobrá zlievateľnosť a vyrovnávacie vlastnosti sú zárukou kvalitného výsledku. Tuží 
sa s izokyanidovým tužidlom BODY 720 NORMAL  (#720) / BODY 725 (#725) v pomere @ 2:1. 
Použitím urýchľovača HB BODY PRO A715 TURBO AX  (#715) sa doba tuženia výrazne skracuje.



auto refinishing products

Part Number Colour Size

333.01.0000.1 White 1L 6

333.01.0000.3 White 33L

333.02.0000.1 Black 1L 6

333.02.0000.3 Black 33L

Part Number Colour Size

Part Number Colour Size

4. 1K - 2K VYROVNÁVACIE A ZÁKLADNÉ NÁTEROVÉ LÁTKY

HB BODY PRO P333 je vysoko kvalitná akrylátová 
vyrovnávacia náterová látka – určená pre čiastočné 
a úplné opravy karosérie.  Vhodná pre originálne 
alebo staré nátery a ideálna pre nebrúsené O.E.M. 
(E-COAT) diely. Výrobok môžeme použiť dvoma 
spôsobmi, a to štandardne (po zaschnutí brúsiť
brúsnym papierom)  alebo priamo “mokré do 
mokrého”. Vďaka jeho vysokej plniacej
schopnosti a tixotropnosti je možné naniesť väčšiu 
hrúbku materiálu. Rýchle schnutie a výborné 
vyrovnávacie schopnosti tohto materiálu zaručujú 
jeho ekonomické nanášanie a rýchle brúsenie. Tuží 
sa izokyanidovým tužidlom  BODY HARDENER 725 
FOR PRIMERS (# 725). Jednou z jeho najväčších 
výhod je, že je pripravený na brúsenie už po 2h 
sušenia na vzduchu @ 23ºC.Použitím urýchľovača 
HB BODY PRO A715 TURBO AX (#715) sa doba 
tuženia výrazne skracuje. 

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715
TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO
MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU 
MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715
TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO
MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU 
MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715
TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO
MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU 
MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.

HB BODY PRO P334 je vysoko kvalitná 
akrylátová vyrovnávacia náterová látka – 
určená pre čiastočné a úplné opravy karosérie. 
Vhodná pre originálne alebo staré nátery a 
ideálna pre nebrúsené O.E.M. (E-COAT) diely. 
Výrobok môžeme použiť dvoma spôsobmi, a 
to štandardne (po zaschnutí brúsiť brúsnym 
papierom)  alebo priamo “mokré do mokrého”. 
Vďaka jeho vysokej plniacej schopnosti a 
tixotroptnosti je možné naniesť väčšiu hrúbku 
materiálu. Rýchle schnutie a výborné
vyrovnávacie schopnosti tohto materiálu 
zaručujú jeho ekonomické nanášanie a rýchle 
brúsenie. Tuží sa izokyanidovým tužidlom  
BODY HARDENER 725 FOR PRIMERS (# 
725). Jednou z jeho najväčších výhod je, že
je pripravený na brúsenie už po 2h sušenia na 
vzduchu @ 23ºC. Použitím urýchľovača HB 
BODY PRO A715 TURBO AX (#715) sa doba 
tuženia výrazne skracuje.

HB BODY PRO P335 je vysoko kvalitná akrylátová 
vyrovnávacia náterová látka – určená pre čiastočné a 
úplné opravy karosérie. Vhodná pre originálne alebo 
staré nátery a ideálna pre nebrúsené O.E.M . (E-COAT) 
diely. Výrobok môžeme použiť dvoma spôsobmi, a to 
štandardne (po zaschnutí brúsiť brúsnym papierom)  
alebo priamo “mokré do mokrého”. Vďaka jeho vysokej 
plniacej schopnosti a tixotropnosti je možné naniesť 
väčšiu hrúbku materiálu. Rýchle schnutie a výborné 
vyrovnávacie schopnosti tohto materiálu zaručujú jeho 
ekonomické nanášanie a rýchle brúsenie. Tuží sa 
izokyanidovým tužidlom  BODY HARDENER 725 FOR 
PRIMERS (# 725). Jednou z jeho najväčších výhod 
je, že je pripravený na brúsenie už po 2h sušenia na 
vzduchu @ 23ºC. Použitím urýchľovača HB BODY 
PRO A715 TURBO AX (#715) sa doba tuženia výrazne 
skracuje.
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BODYFILL 300 2K HS HIGH BUILD FILLING PRIMER 
3:1 Dvojzložková vysokokvalitná vyrovnávacia náterová 
látka vhodná pre všetky lakovacie systémy (syntetika, 
jedno alebo dvojvrstvové systémy).  Môže sa nanášať 
aj na starý prebrúsený lak, na ABS a na tvrdé povrchy 
z umelej hmoty PVC. Tuží sa izokyanidovým tužidlom 
BODY HARDENER (# 722 FAST (rýchle) - # 720 
NORMAL  - #721 SLOW (pomalé)  alebo BODY 725 v 
pomere @ 3:1. Riedi sa 10 - 15% s riedidlom ACRYL 
(#740 NORMAL - #741 SLOW). Aplikuje sa
striekacou pištoľou s priemerom trysky 1,5 - 1,8 mm. 
Schne 20 - 30 min. pri teplote dielu @ 60ºC alebo 3 
hodiny pri teplote vzduchu @ 23ºC. Použitím HB BODY 
PRO A715 TURBO AX (#715) sa doba tuženia výrazne 
skracuje.

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715
TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO
MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU 
MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.

Dvojzložková vysokokvalitná vyrovnávacia náterová 
látka vhodná pre všetky lakovacie systémy
(syntetika, jedno alebo dvojvrstvové systémy). Tuží 
sa izokyanidovým tužidlom BODY HARDENER (# 
722 FAST (rýchle)  - # 720 NORMAL - #721 SLOW 
(pomalé) alebo BODY 725 v pomere @ 4:1 pomer . 
Riedi sa 10 - 15 % s riedidlom BODY ACRYL (#740 
NORMAL  - #741 SLOW (pomalé)). Rýchlo schne a 
ľahko sa brúsi. Použitím urýchľovača HB BODY PRO 
A715 TURBO AX (#715) sa doba tuženia výrazne 
skracuje.

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715
TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO
MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU 
MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.

Dvojzložková vysokokvalitná vyrovnávacia náterová 
látka, vhodná pre všetky lakovacie systémy. Tuží 
sa izokyanidovým tužidlom BODY 720 NORMAL 
(#720)/ BODY 725 v pomere @ 5:1. Používa 
sa ako plniaci základ alebo ako vysokokvalitná 
vyrovnávacia náterová látka. Riedi sa 20 - 30% 
riedidlom BODY ACRYL (#740 NORMAL - #741 
SLOW - pomalé). Nanáša sa striekacou pištoľou 
priemer trysky 1,5 – 1,8mm. Použitím urýchľovača 
HB BODY PRO A715 TURBO AX (#715) sa doba 
tuženia výrazne skracuje.

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715
TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO
MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU 
MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.

4. 1K - 2K VYROVNÁVACIE A ZÁKLADNÉ NÁTEROVÉ LÁTKY
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Dvojzložková vysokokvalitná vyrovnávacia náterová 
látka vhodná pre všetky lakovacie systémy (syntetika, 
jedno alebo dvojvrstvové systémy). Môže sa nanášať 
aj na starý prebrúsený lak, na ABS a na tvrdé povrchy 
z umelej hmoty PVC. Tuží sa izokyanidovým tužidlom 
BODY HARDENER (# 722 FAST -rýchle - # 720 
NORMAL - #721 SLOW - pomalé) alebo BODY 725 
v pomere @ 3:1. Riedi sa 10 - 15% riedidlom BODY 
ACRYL (#740 NORMAL - #741 SLOW - pomalé). 
Nanáša sa striekacou pištoľou priemer trysky 1,5 - 1,8 
mm. Schne 20 - 30 min. pri teplote dielu @ 60ºC 
alebo 3 hodiny pri teplote vzduchu @ 23ºC. Použitím 
urýchľovača HB BODY PRO A715 TURBO AX (#715) 
sa doba tuženia výrazne skracuje.

UPOZORNENIE: POUŽITÍM HB BODY PRO A715
TURBO AX SA SPRACOVATEĽNOSŤ UŽ NATUŽENÉHO
MATERIÁLU VEĽMI RÝCHLO SKRACUJE. Z TOHOTO DÔVODU 
MATERIÁL MUSÍME NANÁŠAŤ OKAMŽITE.

Antikorózna dvojzložková akrylátová základná náterová látka. 
Vhodná pre všetky typy kovov (hliník, pozinkovaná oceľ, 
nerezová oceľ, obyčajný kov). Rýchlo schne a môže byť znovu 
pretretá za 30 - 60 min. - brúsenie sa nevyžaduje. Môže byť 
prelakovaná všetkými lakovacími systémami.  Brúsi sa brúsnym 
papierom P1000. 

Dvojzložková transparentná akrylátová základná náterová 
látka, vhodná pre nasledovné aplikácie: Ako transparentná 
priľnavá látka na nebrúsené povrchy, výplň na opracované 
povrchy, ako prvá vrstva (základný náter) pre farby s
nízkymi krycími schopnosťami (priehľadný alebo
farebný pigment). Brúsi sa najskôr až po 12 hodinách od 
nanášania, alebo pred použitím ďalšieho náteru. Tuží sa s 
izokyanidovým tužidlom BODY HARDENER
(# 722 FAST - rýchle - # 720 NORMAL - #721 SLOW - 
pomalé) v pomere @ 2:1.

4. 1K - 2K VYROVNÁVACIE A ZÁKLADNÉ NÁTEROVÉ LÁTKY
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989.07.0000.8

Antikorózna jednozložková reaktívna základná 
náterová látka, s dobrou priľnavosťou. Vhodná pre 
použitie na všetky kovové povrchy (pozinkovaný kov, 
hliník, nerezová oceľ, čistý kov, chróm). Riedime s 
riedidlom BODY ACRYL (#740 NORMAL - #741 
SLOW - pomalé) v pomere @ 2:1. Rýchlo schne 45 
min. pri teplote @ 23ºC / 20 min. pri teplote @ 60ºC.  
Je vhodná pre použitie “mokré do mokrého”: na úplne 
nové diely, kde ešte neboli aplikované vyrovnávacie 
látky. Pri použití na starý náter BODYFILL 961 sa 
môže použiť ako  vyrovnávacia látka, ktorá sa musí 
pred ďalším natieraním vybrúsiť. Je veľmi dobre 
priľnavá na nebrúsené povrchy a môže byť prela-
kovaná všetkými lakovacími systémami. 

Vynikajúca dvojzložková  základná 
náterová látka - žltá. Je vhodná hlavne 
na natieranie hliníka, galvanizovanej, 
nerezovej ocele a zinku. Miešame s 
tužidlom na báze kysličníka  BODY 
960 ACT  (#731). Aplikuje sa jedna 
vrstva 10ųm (0,4mil). Vyschne približne 
za 10 min. Nevyžaduje brúsenie. Je 
prelakovateľná všetkými druhmi akry-
látových vyrovnávacích látok a farieb. 
(Na túto farbu sa nemôžu používať 
polyesterové materiály, pretože na nej  
nezasychajú.)

Antikorózna dvojzložková vysokokvalitná ep-
oxidová základná náterová látka. Má výbornú 
zlievateľnosť a priľnavosť. Je odolná voči
extrémnym poveternostným podmienkam. 
Použitie: na staré laky, nebrúsený holý kov, 
hliník, nerezovú oceľ a zinok. Tuží sa s epoxi-
dovým tužidlom BODY  989 EPOXY HARD-
ENER (# 732) v pomere @ 4:1. Riedi sa @ 20 
- 30% s riedidlom BODY  EPOXY THINNER 
(#775). Nanáša sa striekacou pištoľou priemer 
trysky 1,5 - 1,8 mm. 

4. 1K - 2K VYROVNÁVACIE A ZÁKLADNÉ NÁTEROVÉ LÁTKY
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968.07.0000.1 Grey 61Kg

968.07.0000.5 Grey 35Kg

968.03.0000.1 Beige 61Kg

968.03.0000.5 Beige 35Kg

Part Number Colour Size

980.07.0000.1 Grey 1L 6

980.07.0000.4 Grey 34L

980.03.0000.1 Beige 1L 6

980.03.0000.4 Beige 34L

Part Number Colour Size

6

3

6

Rýchlo schnúca jednozložková základná náterová látka 
vhodná pre všetky druhy farieb (syntetika, jedno alebo 
dvojvrstvové systémy). Nanáša sa v tenkých vrstvách 
(1,3 – 1,8mm) iba na prebrúsené povrchy. Brúsi sa 10 - 30 
min. po nanesení. Musí byť zriedený 50 - 100% s riedidlom 
BODY  ACRYL THINNER (#740 NORMAL - #741 SLOW 
- pomalé). 

Rýchlo schnúca jednozložková základná náterová
látka - vyhovujúca. Je vhodná pre všetky druhy farieb
(syntetika, jedno alebo dvojvrstvové systémy). Nanáša sa v 
tenkých vrstvách (1,3 - 1,8mm) iba na prebrúsené povrchy. 
Brúsi sa 10 - 30 min. po nanesení. Musí byť zriedená v 
pomere 4:1 s riedidlom BODY ACRYL THINNER
(#740 NORMAL).

Rýchlo schnúca základná náterová látka na báze nitrocelulózy. Je 
vhodná pod nitro, syntetiku alebo pod akrylátové farby. Nanáša sa v 
tenkých vrstvách na prebrúsený povrch. 

Veľmi rýchlo schne (10-20 min.), brúsi sa pod vodou
brúsnym papierom P600 - 1000. Antikorózna rýchlo schnú-
ca základná náterová látka,  ktorá môže byť aplikovaná 
na kovové a drevené povrchy. Je veľmi odolná voči soli a 
vlhku, mechanickému a chemickému poškodeniu a nepri-
aznivým poveternostným podmienkam. Nanáša sa štetcom, 
valčekom alebo striekacou pištoľou (priemer trysky 1,8 
mm) a môže byť zriedená 10 - 30%  riedidlom BODY ECO 
THINN (#767). NEOBSAHUJE CHROMAN ZINOČNATÝ.

4. 1K - 2K VYROVNÁVACIE A ZÁKLADNÉ NÁTEROVÉ LÁTKY
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6

6

340.00.0000.0 500ml 6

Part Number Colour Size

6

6

Antikorózna jednozložková vysoko kvalitná základná 
náterová látka, vhodná na kovové a drevené povrchy. Je 
odolná voči soli, vlhku a nepriaznivým poveternostným 
podmienkam. Nanáša sa štetcom, valcom alebo striekacou 
pištoľou (priemer trysky 1,8 mm). Riedi sa 10 - 30%
riedidlom BODY ECO THINN (#767). NEOBSAHUJE 
ZINOK A CHROMAN OLOVNATÝ.

Antikorózna rýchlo schnúca základná náterová látka,  ktorá 
môže byť aplikovaná na kovové a drevené povrchy. Má 
veľkú odolnosť voči slanosti, vlhkosti a nepriaznivým
poveternostným podmienkam. Nanáša sa štetcom, valcom 
alebo striekacou pištoľou (priemer trysky 1,8 mm) a môže 
byť zriedená 10 - 30% riedidlom BODY ECO THINN 
(#767). NEOBSAHUJE ZINOK A CHROMAN OLOVNATÝ.

Špeciálna priľnavá základná náterová látka vhodná na 
všetky plastové časti karosérie, okrem polyetylénu (PE). 
Je pripravená na použitie a aplikuje sa striekacou pištoľou 
priemer trysky 1,5 mm. Je vhodná pre plastové nárazníky, 
spojlery a iné štruktúrované povrchy, ktoré sú pokryté s 
BODY 950 (#950) alebo AUTOFLEX SPECIAL(#951). 
Vyschne do 10min. a môže byť prelakovaná so všetkými 
lakovacími systémami.

Antikorózna základná náterová látka , ktorá NEOBSAHUJE 
chróman olovnatý, a má vysoký obsah zinkového prášku. 
Vhodná pre bodové a Mig (drôtové) zváranie  s výbornou 
ochranou aj v mieste zvaru.  Nanáša sa štetcom, valčekom 
alebo striekacou pištoľou (priemer trysky 1,4 - 1,8 mm)  v 
maximálnej hrúbke 10 - 20ųm (0,4-0,8 tisíciny palca) . Riedi 
sa 25 - 30%   riedidlom BODY ECO THINN (#767).

4. 1K - 2K VYROVNÁVACIE A ZÁKLADNÉ NÁTEROVÉ LÁTKY
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5. LAKY

Dvojzložkový akrylátový lak s 
vysokým obsahom sušiny. Miešame 
ho s tužidlom BODY HS ŠTANDARD 
(#730) v pomere @ 2:1. Riedi sa 
riedidlom BODY ACRYL SLOW 
- pomalé  (#741) alebo EXTRA 
SLOW - extra pomalé (#742). Lak 
vždy striekame v kabínke a pri 
požadovanej teplote. 

Veľmi dobre známy lak - AUTOCLEAR 492 HS (3:1) je teraz 
dostupný so zvýšenou odolnosťou voči poškrabaniu a je úplne 
zhodný s predpismi E.U. o legislatíve emisií VOC. Mieša sa tužidlom 
H 724 STANDARD (#724) NEW FORMULA alebo H 723 FAST - 
rýchle  (#723) NEW FORMULA v pomere @ 3:1 Vďaka jeho kvalite, 
výbornej zlievateľnosti, rýchlemu tvrdnutiu a vysokému lesku, sa tento 
výrobok používa na čiastočné alebo celkové lakovanie karosérie. 
Použitím tužidla H723 FAST - rýchle (#723) sa redukuje čas schnutia 
na 20 min. pri teplote @ 60ºC. Diel je  pripravený na montáž, menšie 
opravy a leštenie 20 min. po vysušení v striekacom boxe .

Dvojzložkový akrylátový  lak AUTOCLEAR 492 HS je vysoko lesklý a 
priehľadný. Mieša sa tužidlom H 724 STANDARD (#724) NEW FORMULA 
alebo H 723 FAST - rýchle  (#723) NEW FORMULA v pomere @ 3:1 
Vďaka jeho kvalite, výbornej zlievateľnosti, rýchlemu tvrdnutiu a vysokému 
lesku, sa tento produkt používa na čiastočné alebo celkové lakovanie 
karosérie. Výrobok je ekonomickejší ako klasické laky a je priateľskejší 
k životnému prostrediu. Použitím tužidla  H 723 FAST - rýchle (#723) sa 
redukuje čas schnutia na 20 min pri teplote @ 60ºC. Diel je  pripravený na 
montáž, menšie opravy a leštenie 20 min. po vysušení v striekacom boxe. 



auto refinishing products

Part Number Colour Size

Part Number Colour Size

Part Number Colour Size

Part Number Colour Size

Dvojzložkový akrylátový lak HB BODY PRO C494 ULTRA HS je vysoko lesklý, 
úplne zhodný (vyhovujúci VOC)  priehľadný lak. Vďaka jeho kvalite, výbornej 
zlievateľnosti, rýchlemu tvrdnutiu a vysokému lesku, sa tento produkt používa na 
čiastočné alebo celkové lakovanie karosérií.  Vďaka vysokému obsahu sušiny HB 
BODY PRO C494 CLEAR COAT ULTRA HS je výrobok priateľskejší k životnému 
prostrediu. Má vynikajúcu výdatnosť, preto je výrobok ekonomickejší ako klasické 
laky. Použitím tužidla H735 FAST - rýchle sa redukuje čas schnutia na 20 min. 
pri  @ 60ºC. 

Extrémne rýchlo schnúci lak, so zvýšenou odolnosťou voči 
poškrabaniu, je vhodný na rýchle opravy. Zabezpečuje trvanlivý 
lesk a poskytuje výbornú odolnosť voči extrémnym
poveternostným podmienkam. Mieša sa  s tužidlom
720 NORMAL (#720) v pomere @ 4:1. Rýchlo schne, 3 - 4 
hodiny na vzduchu a 15 min. pri teplote @ 60ºC . Je určený 
k čiastočným opravám karosérií  a k nástreku samostatných 
dielov. K dispozícii je tiež v polo-matnom prevedení.

Extrémne rýchlo schnúci lak, vhodný na rýchle opravy. 
Zabezpečuje trvanlivý lesk a poskytuje výbornú odolnosť voči  
extrémny poveternostným podmienkam. Mieša sa tužidlom 
720 NORMAL (#720) v pomere @ 4:1. Rýchlo schne, 3 - 4 
hodiny na vzduchu a 15 min. pri teplote @ 60ºC. Je určený  k 
čiastočným opravám karosérií  a k nástreku samostatných 
dielov. 

Veľmi dobre známy lak - AUTOCLEAR 496 HS je teraz dostupný so zvýšenou  
odolnosťou voči poškrabaniu a je úplne zhodný s predpismi E.U. o legislatíve emisií 
VOC. Mieša sa v pomere 2:1 s tužidlom 720 NORMAL (#720), 722 FAST - rýchle (#722) 
alebo  727 POLAR (#727). Použitím tužidla BODY HARDENER 722 FAST  alebo 727 
POLAR je tvrdnutie zredukované na 20 min. pri teplote @ 60ºC. Diel je  pripravený na 
montáž, menšie opravy a leštenie 10 min. po vysušení v striekacom boxe.

5. LAKY
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498 SR HS Clear Coat je krištáľovo čistý, vysoko lesklý lak z nášho 2K – akrylového- sys-
tému. Vďaka jeho  kvalite, výbornej zlievateľnosti a vysokému lesku je vhodný pre všetky 
celkové aj čiastočné opravy (diely) karosérie. Mieša sa v pomere 4 : 1 s  HARDENER 720 
NORMAL (#720) alebo 722 FAST (#722). Čas tvrdnutia je 10 – 15 min @ 60ºC (140ºF). 
Riedidlo nie je potrebné. 

AUTOCLEAR 498SR (4:1) 
SCRATCH RESISTANT CLEAR COAT

498.01.0000.1

498.01.0000.5

499.00.0000.0 - 500ml 6

Dvojzložkový akrylátový lak 496 HS je priezračný a má vysoký lesk. Vďaka jeho 
kvalite, výbornej zlievateľnosti a vysokému lesku, sa tento výrobok používa na 
čiastočné alebo celkové lakovanie karosérie. Mieša sa v pomere 2:1 s tužidlo 720 
NORMAL (#720), 722 FAST - rýchle (#722) alebo 727 POLAR (#727). Použitím 
tužidla BODY HARDENER 722 alebo 727 POLAR  sa tvrdnutie zníži na 20 min. 
pri teplote @ 60ºC. Diel je  pripravený na montáž, menšie opravy a leštenie 10 
min. po vysušení v striekacom boxe.

Dvojzložkový akrylátový lak 497 HS je priezračný a má vysoký lesk. Vďaka jeho kvalite, 
výbornej zlievateľnosti a vysokému lesku, sa tento výrobok používa na čiastočné alebo celkové 
lakovanie karosérie. Mieša sa v pomere 2:1 tužidlom 720 NORMAL (#720), 722 FAST - rýchle 
(#722) alebo 727 POLAR (#727). Použitím tužidla BODY HARDENER 722 alebo 727 POLAR 
sa tvrdnutie zníži na 20 min. pri teplote @ 60ºC. Diel je  pripravený na montáž, menšie opravy a 
leštenie 10 min. po vysušení v striekacom boxe.

K DISPOZÍCII JE TIEŽ SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI POŠKRABANIU A JE 
ÚPLNE ZHODNÝ S PREDPISMI E.U. O LEGISLATÍVE EMISIÍ VOC. 

Dvojzložkový akrylátový lak  499 HS - je priezračný a má vysoký lesk. Vďaka jeho kvalite, 
výbornej zlievateľnosti a vysokému lesku, sa tento výrobok používa na čiastočné alebo celkové 
lakovanie karosérií.  Mieša sa v pomere 2:1 s tužidlom 720 NORMAL (#720), 722 FAST - 
rýchle (#722) alebo 727 POLAR (#727) a a pridáva sa až do 20% riedidla NORMAL (#740) 
alebo FAST - pomalé (#741).

K DISPOZÍCII JE TIEŽ SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI POŠKRABANIU A JE 
ÚPLNE ZHODNÝ S PREDPISMI E.U. O LEGISLATÍVE EMISIÍ VOC. 

5. LAKY
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250ml

6. FARBY

Je syntetická na vzduchu zasychajúca alkydová farba s náležitou 
dobou sušenia, s vysokou kvalitou a trvalým leskom. Má výborné 
krytie a vynikajúcu odolnosť voči nepriaznivým poveternostným 
podmienkam. Obzvlášť sa hodí pre profesionálne opravy
automobilov. K dispozícii je v rôznych štandardných odtieňoch. 
Riedi sa  20 - 25%  riedidlom BODY SYNT (#750) alebo s BODY 
20:80 (#710) ako akcelerátor na základe izokyanidu. Nanáša sa 
na starú farbu a podkladové farby, ktoré boli prebrúsené (brúsny 
papier P400 - 600).  

Dvojzložková akrylátová rýchlo schnúca farba.  Má vysoký trvanlivý lesk, 
odolnosť voči chemickému poškodeniu, nepriaznivému počasiu, voči 
poškrabaniu a má dobrú mechanickú odolnosť. Široké množstvo odtieňov 
pokryje skoro všetkých automobilových výrobcov. Tuží sa tužidlom, ktoré je 
na báze izokyanidu BODY HARDENER NORMAL (# 720) v pomere @ 2:1.

Rýchlo schnúca farba na základe 
metalízy, zmiešaná v pomere @ 2:1 
s akrylovým riedidlom BODY ACRYL 
NORMAL (#740). Pre dosiahnutie 
hladkého povrchu treba naniesť 3 vrstvy. 
Môže sa nanášať na staré nátery alebo 
podklady, ktoré boli prebrúsené (brúsny 
papier P600 - 1200). Po 10–15 min. 
sušenia musí byť prelakovaná
bezfarebným lakom. 
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Vysoko kvalitný jednozložkový vodou 
riediteľný mix systém na báze akrylovej 
živice. Riedi sa 10-15 % s AQUA-BODY 773 
SPRAYING SOLVENT. AQUA-BODY 772 
DEGREASER používame na odmastenie 
povrchu a na čistenie striekacieho zariadenia. 
Systém zahŕňa 52 základných pigmentov, 
ako sú kovové, hladké farby, perlete a xira-
likové perlete. Na uskladnenie pigmentov je 
dodávaná vyhrievaná skriňa, ručne striekané 
vzorkovníky farieb, skriňa na vzorkovníky 
a software na miešanie odtieňov všetkých 
značiek áut z celého sveta.  

Part Number Colour Size
AQUA-BODY WATERBORNE 

BASECOAT MIX-SYSTEM

480.--.----.- - 500ml 2

480.--.----.- - 1L 2

6. FARBY

Jednozložková rýchlo schnúca farba na 
obnovenie OEM vzhľadu  plastových dielov. 
Vďaka veľkej pružnosti sa ľahko nanáša. K 
dispozícii je aj v texturovanej (krupkovanej) 
forme. 
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7. TUŽIDLÁ - RIEDIDLÁ  

Izokyanidové tužidlo pre dvojzložkové akrylátové vyrovnávacie 
náterové látky, akrylátové farby (2K EMAIL)a dvojzložkové laky. 
K dispozícii je NORMAL (720) SLOW (721) - pomalé, FAST (722) 
- rýchle tužidlo. 

RÝCHLE izokyanidové tužidlo pre dvojzložkové akrylátové
vyrovnávacie náterové látky. K dispozícií je v priehľadnej žltej
farbe. (P333, P334, P335)

VEĽMI RÝCHLE izokyanidové tužidlo pre dvojzložkové
akrylátové vyrovnávacie náterové látky ako aj pre
akrylátové laky. (496 HS, 496 HS SR, 499 HS, 497 HS)
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715.00.0000.0

7. TUŽIDLÁ - RIEDIDLÁ 

Vynikajúci urýchľovač kompatibilný s 2K PU systémami, 
včítane LOW VOC lakov. Zlepší dobu sušenia s
vynikajúcim výsledkom. Používajte 4 odmerky na 1 liter 
už pripraveného (natuženého) materiálu. 

Špeciálne riedidlo určené na riedenie polyesterových 
striekacích vyrovnávacích náterových látok (#260, #275). 
Používa sa tiež pre vyčistenie náradia. 

Riedidlo vhodné pre nitrocelulózové farby - laky 
ako aj pre nitrocelulózové vyrovnávacie náterové 
látky a jednozložkové náterové látky. Doporučené pre 
vyčistenie striekacích pištolí a náradia. NEOBSAHUJE 
recyklovateľné rozpúšťadlá.

Špeciálne riedidlo určené na riedenie akrylátových vyrovnávacích 
náterových látok obsahujúcich polyuretánové živice a dvojzložkových 
akrylátových farieb. Vynikajúco riedi a vytvára perfektný povrch bez 
akéhokoľvek predĺženia doby sušenia. Používa sa tiež na čistenie 
náradia, ktorým nanášame akrylátové materiály. NEOBSAHUJE 
recyklovateľné rozpúšťadlá. 
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Izokyanidové tužidlo špeciálne vyrobené pre 
AQUA-BODY basecoat farby. Výrobok je odolný 
voči chemickým a poveternostným podmienkam. 
Pridáva sa 5 % tužidla už do pripravenej zmesi na 
striekanie AQUA-BODY basecoat farby. Výrobok 
je určený IBA pre vnútorné  časti auta, na ktoré sa 
nenanáša lak, napr. pod kapotu. Skladovaný musí 
byť v kovových plechovkách. 

AQUA-BODY 774
HARDENER Part Number Colour Size

774.00.0000.0 White 500 ml 6

Špeciálne prístrekové riedidlo pre AQUA-BODY 
basecoat farby. Vhodné pre všetky odtiene AQUA-
BODY MIX SYSTÉMU ako metalické, tak aj nemetalické. 
Riedidlo používame na bodové opravy vždy, keď je 
potrebný prístrek. 

AQUA-BODY 776
BLEND-IN THINNER Part Number Colour Size

776.00.0000.1 White 1L 6

auto refinishing products
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Špeciálne riedidlo určené na riedenie akrylátových vyrovnávacích 
náterových látok obsahujúcich polyuretánové živice a dvojzložkových 
akrylátových farieb. Vynikajúco riedi a vytvára perfektný povrch s 
miernym  predĺžením doby sušenia. Používa sa tiež na čistenie
náradia použitého pri nanášaní akrylátového materiálu.
NEOBSAHUJE recyklovateľné rozpúšťadlá. 

Špeciálne riedidlo určené na riedenie akrylátových vyrovnávacích 
náterových látok obsahujúcich polyuretánové živice a dvojzložkových 
akrylátových farieb. Vynikajúco riedi a vytvára perfektný povrch s väčším 
predĺžením doby sušenia. Používa sa tiež na čistenie náradia použitého 
pri nanášaní akrylátového materiálu. NEOBSAHUJE recyklovateľné 
rozpúšťadlá. 

7. TUŽIDLÁ - RIEDIDLÁ  
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8. INÉ VÝROBKY

Špeciálne riedidlo určené na riedenie vrchných náterov
(tiež známe ako prístrekové riedidlo).

Priehľadný náter vhodný pre odstránenie farby, priehľadných 
lakov a latexových materiálov zo všetkých kovových 
povrchov. Tiež vhodný na čistenie klampiarskeho náradia 
(napríklad striekacie pištole, špachtle, atď). Nanáša sa so 
štetcom alebo špachtľou. Zostáva aktívny (30 - 60 min). 
Nepôsobí na kovové povrchy, z ktorých má byť farba 
odstránená. 

Špeciálny odmasťovač pre odstránenie nečistôt
z akýchkoľvek povrchov pred ich striekaním.

7. TUŽIDLÁ - RIEDIDLÁ 
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Špeciálny vodou riediteľný odmasťovač na odstránenie 
akýchkoľvek nečistôt z povrchu materiálu. Zároveň 
sa používa ako rozpúšťadlo na čistenie striekacieho 
náradia. Striekaciu pištoľ je nevyhnutné vypláchnuť s 
AQUA-BODY 772 DEGREASER tesne pred naliatím 
farby do pištole. Obsahuje veľmi čistú demineralizovanú 
vodu a prísady pre riadne čistenie.  

AQUA-BODY 772
DEGREASER Part Number Colour Size

772.01.0000.1 White 1L 6

Špeciálne riedidlo (redukovač) pre vodou riediteľné 
basecoat farby. Obsahuje veľmi čistú demineralizovanú 
vodu a špeciálne prísady pre zvlhčovanie a vyrovnanie 
povrchu. Na dosiahnutie požadovaného výsledku  
AQUA-BODY basecoat farbu riedime v pomere 10-15 
% s AQUA-BODY 773 SPRAYING SOLVENT. 

AQUA-BODY 773
SPRAYING SOLVENT Part Number Colour Size

773.00.0000.1 White 1L 6

Špeciálny výrobok vyvinutý  pre zníženie lesku 1K alebo 
2K farieb. Pridajte 20 - 50% výrobku v závislosti od 
typu požadovaného ukončenia. Po pridaní MATTING 
AGENT, potrebujeme menšie množstvo riedidla. 

Vodou riediteľná brúsna pasta. Používa sa na ľahké brúsenie 
starých náterov, zvyšuje priľnavosť pre nový náter.
Neobsahuje silikón a amoniak. Nanáša sa s vlhkou špongiou 
alebo netkanou textíliou. 

8. INÉ VÝROBKY
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Vysoko kvalitná leštiaca pasta pre strojové leštenie. 
Vhodná pre odstraňovanie škrabancov z brúsenia P1500 
alebo jemnejšie. Vhodná aj pre odstránenie škrabancov 
z umývania auta, pre odstránenie pomarančovej kôry, 
vytvára hlboký a trvalý lesk.
Neobsahuje silikón a je vhodná pre všetky druhy
lakov vrátane nových aj starých náterov. 

Vysoko kvalitná stredne jemná leštiaca  pasta pre strojové 
leštenie. HB BODY 806 (Power polish) je posledná fáza 
leštenia, ktorá nasleduje za HB BODY 805 ((Super Cut). 
Leštiaca pasta HB BODY 806 odstraňuje a čistí všetky 
nerovnosti po brúsení a nezanecháva žiadne stopy po 
leštení. Má vysoký leštiaci efekt. Neobsahuje silikón a je 
vhodná pre všetky druhy lakov vrátane nových aj starých 
náterov.

805 POLISHING COMPOUND 
COARSE (SUPER CUT)

806 POLISHING COMPOUND 
MEDIUM (POWER POLISH)

Part Number Colour Size

805.01.0000.1 White 1L 6

Part Number Colour Size

806.03.0000.1 White 1L 6

31

Špeciálna prísada pre pružnosť 2K výrobkov t.j . 2K základné náterové 
látky, 2K farby alebo 2K priehľadné laky. Pružnosť týchto materiálov 
je nevyhnutná na striekanie plastových častí auta (nárazníky, spojlery 
atď). BODY 803 FLEX AGENT sa pridáva 5% objemu do 2K základných 
náterových látok  a 10 - 15% objemu do 2K farieb a lakov, až potom, keď 
je do materiálu pridané tužidlo podľa inštrukcií pre 2K výrobky. 

Prísada vhodná ako prevencia proti vytváraniu silikónových kráterov. 
10ml z 804 ANTI SILICON (približne jeden vrchnák)  pridať do 500ml 
(jedna nádobka striekacej pištole)  namiešanej farby. Zmes musí byť 
nanesená v tenkých vrstvách až pokiaľ krátery nezmiznú. Po pridaní 
ANTI SILICON 804 do farby, zmes dobre premiešať. 

8. INÉ VÝROBKY



H
28

07
04

2 
- 

SK
 v

er
si

o
n

 C
’

A
U

G
 2

01
1

auto refinishing products
HB BODY S.A.
GR 570 22 SINDOS INDUSTRIAL AREA
THESSALONIKI GREECE
Tel.: +30 2310 790000, Fax: +30 2310 790010
http://www.hbbody.com, e-mail: exsales@hbbody.com         


