
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.

Technický  list

Stříbrná barva disků kol
Silver-Star
400 ml / 2893-883

Silver-Star se používá k opravě poškození
lakovaných ráfků. Má obzvláště vysoké pokrytí, je
extrémně odolný proti posypové soli, štěrku atd.,
Rychleschnoucí, odolný proti oděru a odolný vůči
mytí aut.
vysoká kryvost
odolnost proti otěru
odolnost proti mytí v myčkách
odolnost proti posypové soli, odletujícím kamínkům
apod.
neobsahuje těžké kovy: žádné olovo, kadmium,
chrom
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Pokyny k použití
Aplikace: Ošetřený povrch očistěte od rzi, nečistot atd., Nechejte lakovaný povrch zaschnout, obruste a natřete
základním nátěrem. Před stříkáním plechovku důkladně protřepejte asi 2 minuty. Vyzkoušejte nástřik, porovnejte s
barevným odstínem a naneste několik vrstev v křížové vrstvě se vzdáleností nástřiku přibližně 30 cm. Po dokončení
procesu lakování otočte plechovku a vyprázdněte ventil. Těsnění podle potřeby čirým lakem! Doba schnutí při 20
° C: Po 15-20 minutách zaschnout, po 1-2 hodinách bez dotyku, po 6-8 dnech zcela suchá. S touto poznámkou
vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme
přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám
skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

technická data
Základ pojiva: nitro kombinované barvy
Nanášení stříkáním: se 2 křížovými vrstvami: 50-60 μm
Doby schnutí:
• Suchý prach: přibližně po 10-15 minutách.
• suchý na dotek: po 2 - 3 hodinách
• zcela zaschlý: po 12 hodinách

Lze přelakovat:
• sami se sebou: kdykoli
• vždy čirým lakem


