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Bite 

Matovací gel pro plasty (plastové díly) 

CHARAKTERISTIKA 
CS Bite je přípravný gel pro matování plastů, který eliminuje potřebu 
několikanásobného temperování plastových nezákladovaných dílů.   Bite čistí, matuje 
(brousí) a odmašťuje povrchy v jednom kroku. 
Patentované složení přípravku Bite má tyto výhody: 
· Eliminuje několikanásobné temperování nových plastových dílů, které nejsou 
opatřeny základním nátěrem  
· Zvyšuje přilnavost nátěrového systému a urychluje proces až o 61 % 

· Snižuje celkové pracovní náklady na přípravu plastových dílů až o 58 %.  

· Žádný obsah V.O.C. Obecně snižuje celkový výstup V.O.C. v porovnání s použitím 
odmašťovacích přípravků.  

· Zvyšuje účinnost matovaní pomocí brusného rouna v porovnání se standardní 
metodou broušení o 64 %.  

· Umožnuje použití matovacího gelu i v těžko přístupných místech pomocí štětce Bite.  

· Unikátní abrazivní minerální materiál usnadňuje použití primeru a nátěrového 
systému  

· Nezanechává na povrchu zbytky přípravku, které by snižovaly přilnavost  
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APLIKACE 

CS Bite slouží pro efektivní a ekonomickou přípravu povrchu nových plastových dílů 
určených pro lakování.  CS Bite se běžně používá s brusným rounem (scotch brite), 
tato kombinace zvyšuje abrasivní vlastnosti. Bite je také navržen tak, aby zároveň plnil 
funkci odmaštění plastových dílů. Pro aplikaci na těžko přístupná místa použijte štětec 
Bite.  Pokud použijete gel Bite dle pokynů, odpadá několikanásobné temperování a 
odmašťování plastových dílů a nárazníků.  

ÚDAJE O VÝROBKU  
Materiálová data: 
VOC – obsah: 0 g/l 
Odstín: šedý 
pH: 7,5 – 8,5 
Specifická hmotnost: 1,55 g/cm³ (20 °C) 
 
POUŽITÍ  
Pro dosažení správné přilnavosti je nutné dodržovat pokyny 
Temperování nových plastových dílů není nutné 
Vyfoukejte pomocí tlakového vzduch všechny nečistoty a zbytky z povrchu   
 
Naneste 0,05 kg (pro nárazník standardní velikosti) na brusné rouno (červené, šedé 
nebo žluté v závislosti na struktuře plastu), nebo přímo na povrch plastu. Proveďte 
důkladné zmatování celého povrchu (nejlépe do kříže). Pro těžko přístupná místa 
použijte štětec Bite. Nechte povrch zaschnout. Důkladně opláchněte velkým 
množstvím vody. Nepoužívejte odmašťovací přípravky. Osušte a ihned aplikujte vrchní 
nátěrový systém (základ na plasty a vrchní barvu).  
Pokud po aplikaci došlo ke kontaminaci prachem, povrch ofoukejte, umyjte mýdlovou 
vodou, důkladně opláchněte.  Nepoužívejte odmašťovací přípravky. Osušte a ihned 
aplikujte vrchní nátěrový systém (základ na plasty a vrchní barvu).  

  


