
Dane w tej karcie odzwierciedlają typowe wartości. Ponieważ to warunki aplikacji są głównym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność działania produktu, niniejsze informacje należy traktować wyłącznie jako 
ogólne wytyczne. Valspar nie przyjmuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji. JEŻELI FIRMA VALSPAR NIE PODEJMIE NA PIŚMIE STOSOWNEGO ZOBOWIĄZANIA, VALSPAR NIE UDZIELA 
ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, I NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOROZUMIANYCH W ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ ANI BRAKU 
NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH. VALSPAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I NASTĘPCZE. Jedyna możliwość w przypadku wad produktowych to albo wymiana wadliwego 
produktu, albo zwrot ceny zakupu. © 2021 Valspar b.v. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Sprawdzenie koloru

Zawsze należy określić odpowiedni kolor lub wariant koloru. 
Należy to zrobić na najwcześniejszym możliwym etapie, 
najlepiej po dokonaniu wyceny naprawy. Najlepszą praktyką 
na tym etapie będzie wykonanie natrysku testowego.

PRZYGOTOWANIE

PROCES APLIKACJI DLA KOLORÓW JEDNOLITYCH AKTYWACJA BAZY

PROCES APLIKACJI WIELU KOLORÓW

PROCES APLIKACJI DLA KOLORÓW EFEKTOWYCH

Czyszczenie

Wyczyścić zmywaczem silikonu, odtłuszczaczem bazy i/lub 
odtłuszczaczem antystatycznym W820 Antistatic Degreaser.

Ochrona

Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych 
(zalecane są maski z dostawą powietrza).

Bezpieczeństwo
Tylko do użytku profesjonalnego. TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI. 
OSTRZEŻENIE! ZAWARTOŚĆ JEST PALNA. PARY I MGŁA MOGĄ BYĆ 
SZKODLIWE. WYWOŁUJE PODRAŻNIENIA SKÓRY I OCZU. Nie stosować 
produktów Prospray przed pełnym przeczytaniem i zrozumieniem kart 
danych bezpieczeństwa. Upewnić się, że wszyscy pracownicy zostali 
przeszkoleni w zakresie kart danych bezpieczeństwa oraz produktów 
chemicznych, z którymi mają kontakt. Producent zaleca stosowanie 
aparatu oddechowego z zasilaniem powietrza podczas ekspozycji na 
pary lub mgłę. Używać odpowiedniej odzieży ochronnej, rękawic, 
okularów i osłony twarzy. Niniejsze informacje są dostarczane w dobrej 
wierze, lecz bez gwarancji. Podane tu informacje reprezentują obecny 
stan naszej wiedzy i służą jako przewodnik po naszych produktach i 
ich zastosowaniach; nie mają na celu zapewnienia określonych 
właściwości produktu lub zastosowań. Należy przestrzegać wszystkich 
ostrzeżeń na etykietach produktu.

Zastosowanie

Nanieść natryskowo 2–3 powłoki pojedyncze.
Aktywacja

W przypadku pojazdów wymagających wysokiego 
poziomu wydajności powłoki lakierniczej bazy Prospray 
można aktywować w następujący sposób:

Kolory jednolite lub efektowe mogą być zaklejane 
taśmą maskującą po 20 minutach odparowania w 
20°C, a następnie można nanosić drugi kolor.

Zastosowanie

Wykonać natrysk 2–3 średnio mokrych powłok, zapewniając 
około 2–5 minut na odparowanie rozcieńczalnika między 
powłokami, a następnie natychmiast nanieść lekką powłokę. Nie 
obniżać ciśnienia powietrza przy końcowej powłoce. Umożliwić 
schnięcie przez 10–20 minut w 20°C przed dalszym pokryciem.

Cieniowanie

Na obszarach zapodkładowanych i wymagających dodatkowego 
pokrycia nanieść najpierw pojedynczą lekką warstwę.

Cieniowanie

Nanieść lekką powłokę, aby wyrównać wzór i orientację efektu. 
Oddalić pistolet natryskowy o dodatkowe 5–10 cm od panelu i 
nanieść jeszcze cieńszą powłokę w celu wycieniowania efektu. 

Ustawienie pistoletu

DYSZA (MM) CIŚNIENIE POWIETRZA 
(BAR / PSI)

HVLP 1,2–1,4 2/29

HE 1,2–1,4 2/29

Czas schnięcia

Pozostawić do wyschnięcia przez 10–20 minut 
w 20°C przed dalszym pokryciem.

Czas schnięcia

Umożliwić schnięcie przez 10–20 minut w 
20°C przed dalszym pokryciem.

Odparowanie

Zapewnić około 2–5 minut na odparowanie rozcieńczalnika 
między powłokami, aż do uzyskania pełnego pokrycia.

Odparowanie

Zapewnić około 2–5 minut na odparowanie 
rozcieńczalnika między powłokami.

8 części kolorowej bazy Prospray.

1 część utwardzacza Prospray 
ICA-799 
ICA-800 
ICA-801 
ICA-802 
ICA-803

9 części rozcieńczalnika Prospray 
ICR-1692 
ICR-1693 
ICR1694 
A-116 
A-118 
A119

NAJLEPSZE PRAKTYKI
Baza


