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Szín ellenőrzése

Mindig határozza meg a megfelelő színt és/vagy a 
színváltozatot. Ezt a lehető legkorábbi szakaszban meg kell 
tenni, lehetőleg akkor, ha a javítás mértékét felbecsülte. A 
tesztlap készítése ebben a szakaszban a legjobb megoldás.

ELŐKÉSZÍTÉS

EGYSZÍNŰ BÁZISFESTÉK HASZNÁLATA BÁZISFESTÉK-AKTIVÁLÁS

KÉTTÓNUSÚ FÉNYEZÉS

EFFEKTBÁZISFESTÉK-SZÍNEK HASZNÁLATA

Tisztítás

Tisztítsa meg a felületet szilikoneltávolítóval, bázisfesték-
zsírtalanítóval és/vagy a W820-as antisztatizáló zsírtalanítóval.

Védelem

Használjon megfelelő légzőkészüléket (a frisslevegős 
ellátású légzőkészüléket javasoljuk).

Biztonsági tudnivalók
Kizárólag professzionális felhasználásra. GYERMEKEKTŐL TÁVOL 
TARTANDÓ. FIGYELEM! GYÚLÉKONY ANYAG. AZ OLDÓSZEREK GŐZE ÉS  
A FESTÉKKÖD KÁROS AZ EGÉSZSÉGRE. IRRITÁLJA A BŐRT ÉS A SZEMET. 
Csak az után használjon Prospray-termékeket, miután elolvasta és 
teljesen megértette a biztonsági adatlapjukat. Győződjön meg arról, 
hogy minden érintett megkapta a biztonsági adatlapokkal és a munka 
során felhasznált vegyi anyagokkal kapcsolatos képzést. Az 
oldószergőzök és a festékköd elleni védelemhez levegő-hozzávezetéses 
légzőkészülék használatát javasolja a gyártó. Munka közben 
védőruházatot, védőkesztyűt és oldalt zárt védőszemüveget kell viselni. 
Ezt az adatlapot jóhiszeműen tettük közzé, de szavatossági igény nem 
támasztható miatta. Az itt olvasható információk a jelenlegi tudásunkat 
tükrözik, útmutatást adnak termékeinkhez és a használatukhoz, de nem 
jelentenek biztosítékot egyes terméktulajdonságok vagy 
termékfelhasználási területek vonatkozásában. Mindig vegye  
figyelembe a termékcímkéken feltüntetett figyelmeztetéseket.

Alkalmazás

Hordjon fel 2–3 különálló réteget.
Aktiválás

Kiváló minőségben fényezendő járművek esetén a Prospray 
bázisfestékek aktiválásának menete az alábbi:

Egyszínű szín és effektszín felhordásakor elegendő 20 perc 
párolgási időt hagyni 20 °C-on, majd vékony maszkolószalaggal 
történő maszkolás után felhordható a második szín.

Alkalmazás

Vigyen fel 2–3 közepesen nedves réteget úgy, hogy 2–5  
perc párolgási időt hagy közöttük. Rögtön utánuk hordjon 
fel egy vékony lakkréteget. A legutolsó réteghez sem szabad 
kisebb légnyomást használni. A színtelen lakk felhordása 
előtt hagyja száradni a felületet 10–20 percig 20 °C-on.

Keverés

A lealapozott részekre és a vastagon lefújandó részekre 
először csak egy vékony réteget hordjon fel.

Keverés

Hordjon fel egy vékony réteget az effekthatás és a szemcsék 
irányának kiegyenlítéséhez. Vigye 5–10 centiméterrel 
még hátrébb a szórópisztolyt a paneltől, és az effekt 
elsimításához hordjon fel egy vékonyabb réteget. 

Szórópisztoly beállítása

SZÓRÓFEJ (MM) LÉGNYOMÁS (BAR/PSI)

HVLP 1,2-1,4 2/29

HE 1,2-1,4 2/29

Száradási idő

A következő réteg felhordása előtt hagyja száradni 
a felületet 10–20 percig 20 °C-on.

Száradási idő

A színtelen lakk felhordása előtt hagyja száradni 
a bázisfestéket 10–20 percig 20 °C-on.

Párolgási idő

A teljes fedés eléréséig hagyja 2–5 percig 
párologni az egyes rétegeket.

Párolgási idő

Hagyja 2–5 percig párologni az egyes rétegeket.

8 rész Prospray bázisfestékszín

1 rész Prospray aktivátor 
ICA-799  
ICA-800  
ICA-801 
ICA-802  
ICA-803

9 rész Prospray hígító 
ICR-1692 
ICR-1693 
ICR1694   
A-116 
A-118 
A119

LEGJOBB GYAKORLATOK
Alapréteg


