
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Pokyny k použití

Základová barva
400 ml / 2893-889

Baso Plus je rychleschnoucí, vysoce pigmentovaný
základní nátěr pro kovové povrchy, jako jsou
ocel, staré nátěry a podklady předem upravené
nátěrem na ochranu proti rzi. Baso Plus je vybaven
vějířovitou hlavou, která umožňuje vertikální
a horizontální nanášení bez otáčení dózy. Při
zpracování se základní nátěr vyznačuje plnivostí,
vysokou soudržností a krátkou dobou schnutí. Po
10 minutách je suchý proti prachu, po 15 minutách
je suchý na dotyk a po 50 minutách je připravený
na broušení. Po uschnutí se dá přelakovat téměř
všemi běžnými 1K a 2K krycími laky, jakož i
základními laky na bázi rozpouštědel a vody.
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Použití: Zpracovávané povrchy musejí být suché, zbaveny prachu a tuku. Dózu důkladně 2 minuty protřepávejte
a poté proveďte zkušební nástřik.  Nastříkejte základní nátěr ve dvou vrstvách ze vzdálenosti 15 - 20 cm do kříže.
Mezi nastříkáním první a druhé vrstvy je třeba přerušit na 5 minut. Po použití otočte dózu ventilem dolů a stříkejte,
dokud nezačne unikat už jen hnací plyn. Není vhodný pro plastové podklady z PE a PP, jakož i pro podklady
povrstvené laky na bázi umělé pryskyřice. Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a
zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést
vždy vlastní pokusy.


