
Údaje v tomto technickém listu představují typické hodnoty. Vzhledem k tomu, že aplikační proměnné jsou významným faktorem výkonnosti výrobku, měly by tyto informace sloužit pouze jako obecné vodítko. Společnost 
Valspar nepřebírá žádné závazky nebo odpovědnost za použití těchto informací. POKUD NENÍ S VÝROBCEM VALSPAR DOHODNUTO JINAK PÍSEMNĚ, VALSPAR NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO NEPŘÍMÉ, A 
ODMÍTÁ VEŠKERÉ IMPLICITNÍ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ POUŽITÍ NEBO OSVOBOZENÍ OD PORUŠENÍ PATENTU. VALSPAR NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, 
NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. Vaším jediným opravným prostředkem pro jakékoliv vady v tomto produktu je nahrazení vadného výrobku nebo vrácení kupní ceny, podle našeho uvážení. © 2021 Valspar b.v. Všechna 
práva vyhrazena.

Kontrola barvy

Vždy stanovte správnou barvu anebo variantu barvy. To by 
mělo být provedeno co nejdříve, nejlépe při provádění odhadu 
opravy. Ověřeným postupem je vytvoření rozstřiku v této fázi.

PŘÍPRAVA

OPRAVA PLASTU U HLADKÝCH ČÁSTÍ SE ZÁKLADNÍM LAKEM

Čištění

Vyčistěte pomocí odstraňovače silikonu, odmašťovače 
základního laku nebo prostředku W820 Anti-static Degreaser.

Aplikace

Všechny probroušené plochy musí být opatřeny základním lakem 
A-524 Plastic Primer před nanesením plniče nebo sealeru.

Pokud je potřeba další ošetření, naneste dvě střední 
vrstvy prostředku Prospray 2K Primer Surfacer (postupujte 
podle doporučení v technickém listu).

Ochrana

Použijte vhodnou ochranu dýchacích cest (doporučuje 
se respirátor s přívodem čerstvého vzduchu).

Bezpečnost
Pouze pro profesionální použití. UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. 
VAROVÁNÍ! OBSAH JE HOŘLAVÝ. AEROSOL A VÝPARY JSOU ŠKODLIVÉ. 
DRÁŽDÍ POKOŽKU A OČI. Nenakládejte s produkty Prospray, dokud si 
nepřečtete bezpečnostní listy a zcela jim neporozumíte. Zajistěte, aby 
se všichni zaměstnanci seznámili s bezpečnostními listy a všemi 
chemickými látkami, se kterými přijdou do kontaktu. Výrobce 
doporučuje použití respirátorů s přívodem vzduchu, pokud jste 
vystaveni výparům nebo aerosolu. Používejte ochranný oděv, rukavice 
a ochranné brýle s bočním štítem. Informace v tomto datovém listu 
jsou uváděny v dobré víře, ale bez záruky. Informace obsažené v tomto 
dokumentu představují současný stav našich znalostí a slouží jako 
vodítko k našim produktům a jejich použití. Nejsou určeny k zajištění 
určitých vlastností produktů nebo jejich specifických aplikací. 
Dodržujte všechna varování na štítcích produktů.

Čištění

Znovu očistěte pomocí prostředku W820 Anti-static 
Degreaser před aplikací jakýchkoliv laků. 

Test základního laku

Navlhčete hadřík „rychlým“ ředidlem a několik sekund ho přidržte na spodní straně nebo na nenápadném místě na nárazníku. Pokud základní 
lak změkne nebo se odloupne, pokračujte v testování použitím široké maskovací pásky na základní lak a pevně zatlačte dolů. Strhněte rychle 
pásku při 90 oC. Pokud se základní lak odlepí, odstraňte veškerý základní lak a zacházejte s dílem jako s neošetřeným plastem.

Likvidace 
Produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Omytí, broušení a osušení

Pokud je výsledek zkoušky rozpouštědlem a páskou dobrý, připravte díl pomocí jednoho z následujících doporučených postupů:

A. Důkladně omyjte vlažnou vodou a mýdlem. Během oplachování by měla voda stékat a neměla by na dílu ulpívat v podobě kapek..

B. Obruste za mokra pomocí smirkového papíru P600–P800 nebo šedého či červeného brusného vliesu a teplé vody. Důkladně 
opláchněte, poté vyfoukejte nebo otřete dosucha. Popřípadě bruste pomocí vysavače P400–P500 nebo ručně.

Oba postupy musí zajistit, že díl je zcela čistý a všechny praskliny a štěrbiny jsou očištěny a obroušeny.

Další vrstva 
Naneste vhodný vrchní lak/Basecoat podle doporučeného postupu.

Odtěkání

Nechte odtěkat 15 minut.

OVĚŘENÉ POSTUPY
Postup opravy plastu u dílů se základním lakem


