
Az ezen a lapon szereplő adatok általánosan jellemző értékeket mutatnak be. Mivel a termék teljesítményét nagyban befolyásolják az alkalmazás körülményei, ezek az információk csak általános útmutatásul szolgálnak. 
A Valspar semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem vállal az információ felhasználásáért. HACSAK AZT A VALSPAR KÜLÖN ÍRÁSBAN KI NEM FEJEZTE, A VALSPAR NEM VÁLLAL SEMMILYEN JÓTÁLLÁST, LEGYEN AZ 
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, ÉS VISSZAUTASÍT MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY BIZONYOS HASZNÁLATRA VALÓ MEGFELELHETŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT, ILLETVE 
A SZABADALMI JOGSÉRTÉST. A VALSPAR NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE SEMMILYEN SPECIÁLIS, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁR ESETÉN. Hibás termék esetén a kizárólagos jogorvoslati eljárás a hibás termék cseréje, 
illetve a vételár visszatérítése, választásunk szerint. © 2021 Valspar b.v. Minden jog fenntartva.

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

LEALAPOZOTT PUHA MŰANYAG JAVÍTÁSA

Tisztítás

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

Alkalmazás

A műanyagig lecsiszolt területeket foltszerűen le kell kenni az  
A-524-es csak ez után szabad töltőalapozót vagy tömítőt felhordani.

Ha tovább kell növelni a rétegvastagságot, hordjon fel két 
közepesen vastag réteget a Prospray 2K alapozó felületkezelőből 
az annak műszaki adatlapján szereplő javaslatokat követve.

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.

Tisztítás

Mielőtt bármiféle festéket felhordana a felületre, tisztítsa 
meg újból a W820-as antisztatizáló zsírtalanítóval. 

Alapozó tesztelése

Nedvesítsen be egy törlőkendőt gyors hatású hígítóval, és érintse pár másodpercig a lökhárító aljához vagy egy nehezen látható részéhez. Ha felpuhul 
vagy felválik az alapozó, folytassa a tesztelést úgy, hogy széles maszkolószalag-darabot helyez az alapozóra, és erősen lenyomja. 90 °C hőmérsékletnél 
tépje le gyorsan a szalagot. Ha leválik az alapozó, távolítsa el teljesen, és tekintse úgy a lökhárítót, mintha nem is lett volna lealapozva.

Takarítás 
Minden maradékot a helyi előírások szerint szabad csak kidobni.

Mosás, csiszolás és szárítás

Ha jól sikerült az oldószeres és a szalagos próba, készítse elő a felületet az alábbi javasolt eljárások egyikével:

A. Mossa le alaposan szappanos meleg vízzel. Öblítéskor ügyeljen arra, hogy folyjon le a víz a felületről, és ne alakuljanak ki vízcseppek rajta.

B. Csiszolja át a felületet nedvesen P600–P800-as csiszolópapírral, illetve meleg vizes szürke vagy piros csiszolópárnával. Öblítse le a felületet alaposan, majd 
szárítsa meg légfúvóval, vagy törölje szárazra. Szárazon, elszívós csiszológéppel vagy kézzel is átcsiszolhatja a felületet P400–P500-as csiszolópapírral.

Bármelyik eljárást is választja, győződjön meg arról, hogy teljesen sima lett a munkadarab 
felülete, valamint hogy minden repedést és törést megtisztított és lecsiszolt.

Következő réteg 
Hordja fel a megfelelő fedőréteget vagy 
bázisfestéket az ajánlott eljárás szerint.

Párolgási idő

Várjon 15 percet, hogy párologhasson a bevonat.

LEGJOBB GYAKORLATOK
Lealapozott műanyagfelületek javítása


