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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

PROCESAREA VOPSELEI DE BAZĂ ÎN CULORI SOLIDE ACTIVAREA VOPSELEI DE BAZĂ

PROCESAREA VOPSELEI ÎN DOUĂ TONURI

PROCESAREA VOPSELEI DE BAZĂ ÎN CULORI CU EFECTE

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.

Aplicare

Pulverizați 2-3 straturi individuale.
Activare

Pentru vehiculele care necesită un nivel ridicat de performanță 
a vopselei, vopselele de bază Prospray pot fi activate astfel:

În cazul culorilor solide sau cu efecte se poate utiliza o 
bandă de mascare subțire după o evaporare de 20 de 
minute la 20°C, iar apoi se poate aplica a doua culoare.

Aplicare

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.

Mixare

Peste suprafețele grunduite și suprafețele care necesită o acoperire 
suplimentară, aplicați mai întâi un strat individual ușor.

Mixare

Aplicați un strat ușor pentru a uniformiza modelul efectului de culoare 
și orientarea. Îndepărtați pistolul de pulverizare cu încă 5-10 cm de 
panou și aplicați un strat și mai ușor, pentru estomparea efectului. 

Configurarea pistolului

DUZĂ (MM) PRESIUNE AER  
(BAR/PSI)

HVLP 1,2-1,4 2/29

Eficiență Ridicată 1,2-1,4 2/29

Timp de uscare

Lăsați să se usuce timp de 10-20 de minute la 20°C 
înainte de aplicarea următorului strat.

Timp de uscare

Lăsați vopseaua de bază să se usuce timp de 10-20 de 
minute la 20°C înainte de aplicarea vopselei incolore.

Evaporare

Permiteți o evaporare de aproximativ 2-5 minute 
între straturi, până obțineți o acoperire totală.

Evaporare

Permiteți o evaporare de aproximativ 2-5 minute între straturi.

8 părți vopsea de bază Prospray.

1 parte activator Prospray 
ICA-799  
ICA-800  
ICA-801 
ICA-802  
ICA-803

9 părți diluanți Prospray 
ICR-1692 
ICR-1693 
ICR1694 
A-116 
A-118 
A119

CELE MAI BUNE PRACTICI
Vopsea de bază


