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Oto Astar ve Koruyucu Katları
(AutoRepair Primers and undercoats)
ECELAK Oto Astar ve Koruyucu Sistemleri, özellikle metal yüzeylere iyi yapışan (Adhesive),
çarpma dayanımı olan (Stone-chip), pas ve çürüme önleyici (antikorozif) özellikteki polimerlerle
üretilmişlerdir. Bunlar iki yada tek bileşenli olabilirler. Özelliklerine göre seçim yapılmalıdır.
Unutulmamalıdır ki, astar ve koruyucu katların performansı oldukça iyi hazırlanmış ve temizlenmiş
yüzeylerde en üst düzeyde olacaktır.
1
ECELAK 2K Filler 4+1 Astarlar Poliüretan, Akrilik ve Epoksi tip, yüzeye
(2 bileşenli) 4+1 yapışan 4+1 karışımlı oto sac astarları
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ECELAK 1K Filler Astarlar Komponentsiz. Sentetik yada Hızlı kuruyan
tiplerde. Her tip son kat için uygun

ECELAK Mono Sac Astarı Sac astarı yapışma ve korozyon özelliği iyi.
(Bileşensiz) İlk kat astar olarak

Oto Tamir Sonkatları
(AutoRepair Finishing Coatings)
ECELAK Oto Sonkat Sistemleri, iyi hazırlanmış ve alt işlentisi iyi yapılmış metal yüzeylerde
oldukça parlak, sert ve adhezif filmler verir. UV ışın dayanımları yeterli düzeydedir. Bunlar iki
yada tek bileşenli olabilirler. Özelliklerine göre seçim yapılmalıdır. Bunun yanında bazkat renk
sistemleri ve 2K Akrilik renk pastaları da bulunmaktadır. Otomotiv sanayiindeki metal ve plastik
aksam üzerine uygulanan metal efektli yada opak yapıdaki öteki koruyucu ve dekoratif kaplama
malzemeleri firmamızca üretilmektedir.
1
ECELAK 2K InterAcryl Oto Sistemleri İki bileşenli akrilik oto sistemleridirler..Dış
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(2K MS InterAcrylic Auto Repair Coatings) koşullara mükemmel dayanıklı, sert ve
parlak. Özel olarak oto sistemine uygun
biçimde hazırlandıkları için zamanla
solmazlar ve donuklaşmazlar.
ECELAK UniComp Oto Metalik Metalik bazkat bir boyadır. Sertleştirici
Uygulamadan 8-10 saat sonra
Bazkatlar kullanılmaz.
üzerine 2K Akrilik Oto Verniği atılır.
İstenirse 80-60°C de fırınlanabilir.Canlı ve
üniform metalik renkle verir.
ECELAK Sentetik Oto Boyası Parlak,dengeli sertlik ve dış dayanımı
yüksek.. Örtücü. Kamyon, kamyonet, otobüs,
damper. Makina ve tabela boyanmasında
kullanılır.
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