
Údaje v tomto technickém listu představují typické hodnoty. Vzhledem k tomu, že aplikační proměnné jsou významným faktorem výkonnosti výrobku, měly by tyto informace sloužit pouze jako obecné vodítko. Společnost 
Valspar nepřebírá žádné závazky nebo odpovědnost za použití těchto informací. POKUD NENÍ S VÝROBCEM VALSPAR DOHODNUTO JINAK PÍSEMNĚ, VALSPAR NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO NEPŘÍMÉ, A 
ODMÍTÁ VEŠKERÉ IMPLICITNÍ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ POUŽITÍ NEBO OSVOBOZENÍ OD PORUŠENÍ PATENTU. VALSPAR NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, 
NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. Vaším jediným opravným prostředkem pro jakékoliv vady v tomto produktu je nahrazení vadného výrobku nebo vrácení kupní ceny, podle našeho uvážení. © 2021 Valspar b.v. Všechna 
práva vyhrazena.

TŘÍVRSTVÝ PROCES S BAREVNÝM PROSTŘEDNÍM LAKEM

Aplikace Basecoat 

Smíchejte a naneste Prospray Basecoat podle postupu Effect Basecoat.

Nastříkejte 2–3 středně mokré vrstvy, po každé vrstvě nechte 
2–5 minut odtěkat a ihned naneste další lehkou vrstvu. 
Nesnižujte tlak vzduchu pro konečnou vrstvu. Před použitím 
bezbarvého laku nechte schnout 10–20 minut při 20 °C.

Aplikace

Naneste na první nástřikovou kartu jednu vrstvu barevného Basecoat 
laku, na druhou kartu naneste 2 vrstvy a na třetí kartu 3 vrstvy.

Na všechny tři nástřikové karty naneste jednu vrstvu aktivovaného 
bezbarvého laku Prospray.

Aplikace barevného prostředního laku

Namíchejte barevný prostřední lak podle receptury. Naneste 
barevný prostřední lak podle postupu pro basecoat.

Nástřik

Nastříkejte barevný Basecoat alespoň na 3 nástřikové karty.

Nástřik

Porovnejte všechny 3 nástřikové karty s originální barvou a 
určete, který postup poskytuje nejpřesnější shodu odstínu.

Další informace

Další podrobnosti naleznete v technickém listu k Basecoat Prospray.

Důležitá poznámka

Před nanesením barevného středního laku je nezbytné 
nastříkat zkušební karty, jak je podrobně uvedeno níže.

Výrobci vozidel zavedli třívrstvé postupy s barevným prostředním 
lakem, aby se dosáhlo jasnějších barev. Pokud Basecoat vyžaduje 
třívrstvý proces s barevným prostředním lakem, bude to 
specifikováno v programu Prospray Color Software Program.

TŘÍVRSTVÝ PROCES BAREV S EFEKTEM PEARL

Basecoat 
Nastříkejte 2–3 vrstvy a mezi jednotlivými vrstvami nechte odtěkat 
přibližně 2–5 minut. Na oblasti s opatřené základním lakem a oblasti, 
kde je zapotřebí větší kryvost, nejprve použijte jednu lehkou vrstvu. 
Nechte základní vrstvu schnout 10–20 minut při teplotě 20 °C

Prostřední lak 
Nanášejte jednotlivé vrstvy na základě zkušebních karet (tento 
produkt není určen k zakrytí) a mezi vrstvami nechte odtěkat 
2–5 minut. Nesnižujte tlak vzduchu pro konečnou vrstvu. Před 
použitím bezbarvého laku nechte schnout 10–20 minut při 20 °C.

Kontrola barvy

Vždy stanovte správnou barvu anebo variantu barvy. To by 
mělo být provedeno co nejdříve, nejlépe při provádění odhadu 
opravy. Ověřeným postupem je vytvoření rozstřiku v této fázi.

PŘÍPRAVA

Čištění

Vyčistěte pomocí odstraňovače silikonu, odmašťovače 
základního laku nebo prostředku W820 Antistatic Degreaser.

Ochrana

Použijte vhodnou ochranu dýchacích cest (doporučuje 
se respirátor s přívodem čerstvého vzduchu).

Bezpečnost
Pouze pro profesionální použití. UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
VAROVÁNÍ! OBSAH JE HOŘLAVÝ. AEROSOL A VÝPARY JSOU ŠKODLIVÉ. 
DRÁŽDÍ POKOŽKU A OČI. Nenakládejte s produkty Prospray, dokud si 
nepřečtete bezpečnostní listy a zcela jim neporozumíte. Zajistěte, aby 
se všichni zaměstnanci seznámili s bezpečnostními listy a všemi 
chemickými látkami, se kterými přijdou do kontaktu. Výrobce 
doporučuje použití respirátorů s přívodem vzduchu, pokud jste 
vystaveni výparům nebo aerosolu. Používejte ochranný oděv, rukavice 
a ochranné brýle s bočním štítem. Informace v tomto datovém listu 
jsou uváděny v dobré víře, ale bez záruky. Informace obsažené v tomto 
dokumentu představují současný stav našich znalostí a slouží jako 
vodítko k našim produktům a jejich použití. Nejsou určeny k zajištění 
určitých vlastností produktů nebo jejich specifických aplikací. 
Dodržujte všechna varování na štítcích produktů.

TŘÍVRSTVÝ PROCES BAREV S EFEKTEM CANDY

OVĚŘENÉ POSTUPY
Třívrstvý Basecoat


