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PROCESARE ÎN TREI ETAPE CU O VOPSEA 
DE BAZĂ MEDIE COLORATĂ

Aplicarea vopselei de bază 

Mixați și aplicați vopseaua de bază Prospray urmând 
procedura privind vopseaua de bază cu efecte de culoare.

Pulverizați 2-3 straturi aplicate mediu încărcat, permițând o evaporare 
de 2-5 minute între straturi, iar apoi aplicați imediat un strat ușor. Nu 
reduceți presiunea aerului pentru stratul final. Lăsați să se usuce timp 
de 10-20 de minute la 20°C înainte de aplicarea vopselei incolore.

Aplicare

Folosind cele 3 cartonașe de pulverizare vopsite, aplicați un  
strat de vopsea de bază medie colorată pe primul cartonaș,  
2 straturi pe al doilea cartonaș și 3 straturi pe al treilea cartonaș.

Aplicați un strat de lac catalizat activată Prospray 
pe toate cele trei cartonașe de pulverizare.

Aplicarea vopselei de bază medii colorate

Amestecați vopseaua de bază medie colorată conform 
formulei. Aplicați vopseaua de bază medie colorată 
conform procedurii privind vopseaua de bază.

Pulverizare

Pulverizați vopseaua de bază pe cel puțin 3 cartonașe de pulverizare.

Pulverizare

Comparați toate cele 3 cartonașe de pulverizare cu nuanța originală 
pentru a stabili care procedură asigură culoarea cea mai potrivită.

Mai multe informații

Pentru detalii suplimentare, consultați Fișa 
tehnică a vopselei de bază Prospray

Notă importantă

Înainte de a aplica vopseaua de bază medie colorată, este esențial 
să o pulverizați pe panouri de testare conform detaliilor de mai jos:

Procedurile în trei etape, cu o vopsea de bază medie colorată, au fost introduse 
de constructorii de autovehicule pentru a obține culori mai intense. Acolo unde 
retușarea cu vopsea de bază necesită o procedură în trei etape cu vopsea de bază 
medie colorată, se va specifica în programul software pentru culori Prospray.

PROCESAREA VOPSELELOR PERLATE ÎN 3 ETAPE

Vopsea de bază  
Pulverizați 2-3 straturi individuale, permițând o evaporare 
de aproximativ 2-5 minute între straturi. Peste suprafețele 
grunduite și suprafețele care necesită o acoperire suplimentară, 
aplicați mai întâi un strat individual ușor. Lăsați stratul de 
bază să se usuce timp de 10-20 de minute la 20°C.

Vopsea de bază medie 
Aplicați straturi individuale pe baza panoului de testare (acest 
produs nu este conceput pentru a oferi acoperire), permițând 
o evaporare de 2-5 minute între straturi. Nu reduceți presiunea 
aerului pentru stratul final. Lăsați să se usuce timp de 10-20 
de minute la 20°C înainte de aplicarea vopselei incolore.

Verificarea culorii

Stabiliți întotdeauna culoarea și/sau varianta de culoare adecvată. 
Acest lucru trebuie făcut cât mai devreme, de preferință 
atunci când se efectuează estimarea reparației. Crearea unei 
pulverizări în această etapă reprezintă o bună practică.

PREPARARE

Curățare

Curățați cu decapant pentru silicon, degresant pentru 
vopsea de bază și/sau W820 Antistatic Degreaser.

Măsuri de protecție

Utilizați echipamentul de protecție respiratorie recomandat (se 
recomandă în special masca de vopsitor ventilată cu aer proaspăt).

Siguranță
Exclusiv pentru uz profesional. A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. 
AVERTIZARE! CONȚINUTUL ESTE INFLAMABIL. VAPORII ȘI LICHIDUL 
PULVERIZAT SUNT NOCIVE. IRITANT PENTRU PIELE ȘI OCHI. Nu 
manipulați produsele Prospray decât după ce ați citit și ați înțeles în 
întregime fișele tehnice de securitate. Asigurați-vă că toți angajații sunt 
instruiți cu privire la fișele tehnice de securitate și la toate produsele 
chimice cu care intră în contact. Producătorul recomandă utilizarea 
unei măști de respirație cu sursă de aer proaspăt în cazul expunerii la 
vapori sau lichide pulverizate. Purtați îmbrăcăminte de protecție, 
mănuși și dispozitive de protecție pentru ochi cu apărători laterale. 
Informațiile din această fișă tehnică sunt oferite cu bună credință, dar 
fără garanții. Informațiile cuprinse în aceasta reprezintă starea actuală a 
cunoștințelor noastre și sunt oferite ca ghid pentru produsele noastre 
și întrebuințările acestora; acestea nu sunt menite să ofere garanția 
anumitor proprietăți ale produselor sau a aplicărilor specifice ale 
acestora. Respectați toate avertizările de pe etichetele produselor.

PROCESAREA VOPSELELOR PASTEL ÎN 3 ETAPE

CELE MAI BUNE PRACTICI
Vopsea de bază în trei etape


