
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.

Kontrola barvy

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

PŘÍPRAVA

PROCES SOLID BAREV BASECOAT AKTIVACE ZÁKLADNÍHO LAKU

DVOUBAREVNÝ PROCES

PROCES EFEKTNÍCH BAREV BASECOAT

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.

Aplikace

Nastříkejte 2–3 jednotlivé vrstvy.
Aktivace

U vozidel vyžadujících vysokou úroveň lakování lze 
Basecoat Prospray aktivovat následujícím způsobem:

Solid a efektní barvy lze pomocí tenké maskovací pásky oddělit po 
20 minutách schnutí při 20 °C a poté lze použít druhou barvu.

Aplikace

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.

Přechod

Na oblasti opatřené základním lakem a oblasti, kde je zapotřebí 
většího pokrytí, nejprve použijte jednu lehkou vrstvu.

Přechod

Naneste lehkou vrstvu laku, abyste vyrovnali vzor a 
orientaci efektu Oddalte stříkací pistoli o dalších 5–10 cm 
od dílu a naneste lehčí vrstvu, aby se efekt sjednotil. 

Nastavení pistole

TRYSKA (MM) TLAK VZDUCHU  
(BAR / PSI)

HVLP 1,2 - 1,4 2/29

HE 1,2 - 1,4 2/29

Doba schnutí

Před aplikací další vrstvy nechte schnout 10–20 minut při 20 °C.

Doba schnutí

Před použitím bezbarvého laku nechte Basecoat 
schnout 10–20 minut při 20 °C.

Odtěkání

Mezi jednotlivými vrstvami nechte odtěkat asi 2–5 
minut, dokud není dosaženo úplného krytí.

Odtěkání

Mezi jednotlivými vrstvami nechte odtěkat asi 2–5 minut.

8 dílů barvy Basecoat Prospray.

1 díl prostředku Prospray ředidla 
ICA-799  
ICA-800  
ICA-801 
ICA-802  
ICA-803

9 dílů prostředku Prospray ředidla 
ICR-1692 
ICR-1693 
ICR1694   
A-116 
A-118 
A-119

OVĚŘENÉ POSTUPY
Basecoat


