INFORMAČNÝ LIST
Symbol výrobku: 0600-812-00X
Názov výrobku: 1K LAK VYTVÁRAJÚCI CHRÓMOVÝ, ZRKADLOVÝ EFEKT A EFEKT LEŠTENÉHO HLINÍKA

1K LAK VYTVÁRAJÚCI
ZRKADLOVÝ EFEKT

CHRÓMOVÝ

A

Opis výrobku: Jednozložkové laky, ktoré dodávajú lakovanému povrchu chrómový alebo zrkadlový efekt, v závislosti
od použitej techniky lakovania. Vytvárajú veľmi atraktívny náter s dokonalou krycou schopnosťou a špeciálnym
efektom. Vynikajúca alternatíva k efektom vytváraným pomocou vákuovej metalizácie.
Lak je potrebné nakoniec ošetriť ďalšou vrstvou bezfarebného laku. Rôzne stupne lesku povrchového laku umožňujú
dosiahnuť dodatočné efekty – od zrkadlového chrómového po matný kovový.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE
- na už nastriekané a vysušené podkladové nátery s vysokým leskom BLACK DEVIL alebo WHITE ANGEL
- lakovanie rádií a televízorov, domácich spotrebičov
- autopríslušenstvo
- nábytkové úchytky
- konečná dekoratívna povrchová úprava v priemysle
- na vytváranie dekoratívnych povrchových úprav športového príslušenstva, ako: bicykle, skútre, motorky, prilby
- iné: všade tam, kde sa vyžaduje chrómový alebo zrkadlový efekt.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
•
•
•
•
•

Hustota (pribl.), kg/dm3
Odporúčaná hrúbka jedného náteru, µm
Doba zasychania (pri 20 °C): stupeň 1 (prachosuchý), min
Teoretická výdatnosť pre náter hrubý 3m, dm3/m2
Odporúčaný počet vrstiev

0,85
3–5
3–4
0,03
1–2

LESK POVRCHOVEJ ÚPRAVY lesklý
FARBY

001 – štandard
2 – krásny chrómový efekt – tovar dočasne nedostupný
3 – krásny zrkadlový efekt

SPÔSOB APLIKÁCIE
Veľmi dôkladne premiešať v pôvodnom obale , aby sa predišlo usádzaniu metalického pigmentu, a aby sme dosiahli
požadovaný odtieň. Vyhýbajte sa rýchlemu a dlhodobému dispergovaniu, pretože v týchto prípadoch dochádza k
poškodeniu pigmentov a požadovaný efekt nebude možné dosiahnuť. Odporúčame jemne premiešať alebo pretrepať.
Metóda aplikácie výrobku
Jedna vrstva, striekanie pištoľou:
•

priemer trysky

0,8 – 1,2 mm

•

nástrekový tlak

1,8 – 2,0 atm

Riedidlo: riedenie výrobku sa neodporúča
Zloženie zmesi riedidiel vo výrobku zaručuje najlepšie možné rozloženie použitých pigmentov.
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vzniku chýb náterov. Pred aplikovaním laku chróm & zrkadlo sa POVRCH NESMIE BRÚSIŤ! Prípadné nerovnosti
vyleštite. Dokonale hladký povrch zaručí dosiahnutie požadovaného efektu.

LAKY VYTVÁRAJÚCE CHRÓMOVÝ, ZRKADLOVÝ EFEKT A EFEKT LEŠTENÉHO HLINÍKA – odporúčame aplikovať na
už nastriekané a vysušené podkladové nátery s vysokým leskom. Je potrebný nástrek 1 – 2 vrstiev a medzi
jednotlivými aplikáciami 10 min na odparenie (podľa teploty a hrúbky vrstvy). Ďalšie vrstvy nanášať po úplnom
zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Minimálny časový odstup medzi aplikáciou poslednej chrómovej/zrkadlovej vrstvy a
bezfarebného laku – 20 až 30 minút.
Na dosiahnutie CHRÓMOVÉHO EFEKTU – ako podklad sa musí aplikovať intenzívny čierny lak s vysokým leskom 2K
BLACK DEVIL.
Na dosiahnutie ZRKADLOVÉHO EFEKTU – ako podklad sa musí aplikovať intenzívny biely lak s vysokým leskom 2K
WHITE ANGEL.
Na dosiahnutie EFEKTU LEŠTENÉHO HLINÍKA– ako podklad sa musí aplikovať intenzívny biely lak s vysokým leskom 2K
WHITE ANGEL.
BLACK DEVIL/WHITE ANGEL musia byť pred aplikáciou chrómového & zrkadlového efektu suché. Pred aplikovaním
efektu – nebrúsiť povrch. Prípadné nerovnosti vyleštite.
Ako vrchnú vrstvu laku, ktorá ochráni dosiahnutý efekt pred premenlivým počasím a zaistí jeho trvácnosť,
odporúčame:
•

2K BEZFAREBNÝ LAK HS v matnom prevedení na dosiahnutie EFEKTU LEŠTENÉHO HLINÍKA

•

2K BEZFAREBNÝ LAK PREMIUM PLUS v lesklom prevedení na dosiahnutie CHRÓMOVÉHO a ZRKADLOVÉHO
EFEKTU

•

1K BEZFAREBNÝ LAK 0600-245-001 v lesklom prevedení na dosiahnutie CHRÓMOVÉHO a ZRKADLOVÉHO
EFEKTU

•

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

•

NEODPORÚČAME používať iné ako vyššie uvedené povrchové laky, inak sa nepodarí dosiahnuť požadovaný
efekt.

•

NEODPORÚČAME používať iné podkladové laky ako vysokolesklé 2K BLACK DEVIL a 2K WHITE ANGEL, inak
sa nepodarí dosiahnuť požadovaný efekt.

•

NEODPORÚČAME pridávať do povrchového laku katalyzátor, pretože to má za následok zosivenie kovového
pigmentu.

•

NEODPORÚČAME pridávať do laku väčšie množstvo vytvrdzovača, lebo spôsobuje poškodenie kovového
pigmentu.

•

NEODPORÚČAME riedenie výrobku .

•

Použité podkladové laky 2K BLACK DEVIL a 2K WHITE ANGEL, ako aj riedidlá v povrchových lakoch zaisťujú
najlepšie rozloženie kovových pigmentov, vďaka čomu sa dosiahne požadovaný efekt.

Podmienky počas maľovania:
teplota podkladu min. 10 °C,
funkčné vetranie.
ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU: 6 mesiacov od dátumu výroby v neporušenom obale.
Vyššie uvedené informácie netreba považovať za úplné alebo vyčerpávajúce. Informácie sa opierajú o laboratórne skúšky a praktické
skúsenosti a sú v súlade s našim know-how. Ako výrobca nie sme schopní monitorovať podmienky, v akých sa výrobok používa, ani mnohé iné
faktory, ktoré ovplyvňujú konečný efekt jeho využitia a používania. Nezodpovedáme za akékoľvek škody spôsobené používaním výrobku v
rozpore s odporúčaniami alebo na nesprávne účely.
Vyhradzujeme si právo na zmenu návodu bez predchádzajúceho oznámenia.

POZOR! Výrobok určený na profesionálne použitie v priemysle. Informácie týkajúce sa bezpečného používania
výrobku sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.
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