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HÁROM MUNKAFÁZIS SZÍNES KÖZÉPSŐ 
BÁZISFESTÉKRÉTEGGEL

Bázisfesték felhordása 

Keverje le és hordja fel a Prospray bázisfestéket az 
effektbázisfestékre vonatkozó eljárás szerint.

Vigyen fel 2–3 közepesen nedves réteget úgy, hogy 2–5 perc 
párolgási időt hagy közöttük. Rögtön utánuk hordjon fel 
egy vékony bázisfestéket. A legutolsó réteghez sem szabad 
kisebb légnyomást használni. A színtelen lakk felhordása 
előtt hagyja száradni a felületet 10–20 percig 20 °C-on.

Alkalmazás

A három lefújt mintalemezt használva vigyen fel egy 
színes középső bázisfestékréteget az első lemezre, kettőt 
a második lemezre, hármat pedig a harmadikra.

Fújja le mindhárom mintalemezt egy réteg 
aktivált Prospray színtelen lakkal.

Színes középső bázisfestékréteg felhordása

Keverje ki a színes középső bázisfestékréteget a formula 
szerint. Hordja fel a színes középső bázisfestékréteget 
a bázisfestékre vonatkozó eljárást követve.

Mintalemezek

Fújjon le legalább három mintalemezt a bázisfesték színével.

Mintalemezek

Hasonlítsa össze mindhárom mintalemezt az eredeti színnel, és 
döntse el, hogy melyik eljárással a legpontosabb a színegyezés.

További információ

A további részleteket a Prospray bázisfestékének 
műszaki adatlapján találja.

Fontos!

A színes középső bázisfestékréteg felhordása előtt mindenképpen 
fújjon le néhány tesztpanelt az alábbi útmutatás szerint:

A járműgyártók három munkafázisból álló, színes középső bázisfestékréteget 
alkalmazó eljárásokat vezettek be az élénkebb színek eléréséhez. Ha bázisfestékkel 
történő újrafényezéskor színes középső bázisfestékréteget kell felvinni a három 
munkafázisból álló eljárás során, azt a Prospray színkeverő szoftverében kell megadni.

HÁROM MUNKAFÁZIS 
GYÖNGYHÁZFÉNYŰ SZÍNEKKEL

Bázisfesték  
Vigyen fel 2–3 különálló réteget úgy, hogy 2–5 perc párolgási időt 
hagy minden réteg között. A lealapozott részekre és a vastagon 
lefújandó részekre először csak egy vékony réteget hordjon 
fel. Hagyja száradni az alapréteget 10–20 percig 20 °C-on.

Középső bázisfestékréteg 
Hordja fel az egyes rétegeket a tesztpanel alapján úgy, 
hogy 2–5 perc párolgási időt hagy közöttük (ez a termék 
nem alkalmas fedésre). A legutolsó réteghez sem szabad 
kisebb légnyomást használni. A színtelen lakk felhordása 
előtt hagyja száradni a felületet 10–20 percig 20 °C-on.

Szín ellenőrzése

Mindig határozza meg a megfelelő színt és/vagy a 
színváltozatot. Ezt a lehető legkorábbi szakaszban meg kell 
tenni, lehetőleg akkor, ha a javítás mértékét felbecsülte. A 
tesztlap készítése ebben a szakaszban a legjobb megoldás.

ELŐKÉSZÍTÉS

Tisztítás

Tisztítsa meg a felületet szilikoneltávolítóval, bázisfesték-
zsírtalanítóval és/vagy a W820-as antisztatizáló zsírtalanítóval.

Védelem

Használjon megfelelő légzőkészüléket (a frisslevegős 
ellátású légzőkészüléket javasoljuk).

Biztonsági tudnivalók
Kizárólag professzionális felhasználásra. GYERMEKEKTŐL TÁVOL 
TARTANDÓ. FIGYELEM! GYÚLÉKONY ANYAG. AZ OLDÓSZEREK GŐZE ÉS 
A FESTÉKKÖD KÁROS AZ EGÉSZSÉGRE. IRRITÁLJA A BŐRT ÉS A SZEMET. 
Csak az után használjon Prospray-termékeket, miután elolvasta és 
teljesen megértette a biztonsági adatlapjukat. Győződjön meg arról, 
hogy minden érintett megkapta a biztonsági adatlapokkal és a munka 
során felhasznált vegyi anyagokkal kapcsolatos képzést. Az 
oldószergőzök és a festékköd elleni védelemhez levegő-hozzávezetéses 
légzőkészülék használatát javasolja a gyártó. Munka közben 
védőruházatot, védőkesztyűt és oldalt zárt védőszemüveget kell viselni. 
Ezt az adatlapot jóhiszeműen tettük közzé, de szavatossági igény nem 
támasztható miatta. Az itt olvasható információk a jelenlegi tudásunkat 
tükrözik, útmutatást adnak termékeinkhez és a használatukhoz, de nem 
jelentenek biztosítékot egyes terméktulajdonságok vagy 
termékfelhasználási területek vonatkozásában. Mindig vegye 
figyelembe a termékcímkéken feltüntetett figyelmeztetéseket.

HÁROM MUNKAFÁZIS CANDY SZÍNEKKEL

LEGJOBB GYAKORLATOK
Bázisfesték felhordása három fázisban


