
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

Základová barva
Baso Plus
400 ml / 2893-889

Baso Plus je rychleschnoucí vysoce pigmentovaný
základ pro kovové povrchy, jako je ocel, starý nátěr
a podklady předem opatřené základním nátěrem
na ochranu proti korozi. Baso Plus je vybaven
rozprašovací hlavou, která umožňuje vertikální a
horizontální aplikaci bez otáčení plechovky. Během
zpracování se základní nátěr vyznačuje vysokou
plnicí schopností, vysokou stabilitou a krátkou
dobou schnutí. Suchý prach po 10 minutách,
suchý na dotek po 15 minutách a po 50 minutách
brousitelný. Po zaschnutí je možné jej přetírat
téměř všemi komerčně dostupnými vrchními
nátěry 1K a 2K a také základními nátěry na bázi
rozpouštědel nebo vody.
velká mezera vyplnění
lepší krycí schopnost díky vysokému obsahu
barevných pigmentů
odolný teplotám do 100 °C
možné přelakování nitrolaky, akrylátovými laky a
laky na bázi vody
vějířovitá rozprašovací hlava umožňuje vertikální i
horizontální nanášení základového nátěru
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Pokyny k použití
Aplikace: Ošetřované povrchy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Důkladně protřepejte plechovku
po dobu 2 minut a vyzkoušejte sprej. Nastříkejte základní nátěr ve dvou vrstvách od 15 do 20 cm v křížové
vrstvě. Doba mezi jednotlivými nástřiky by měla být 5 minut. Po použití otočte plechovku ventilem dolů a stříkejte,
dokud neunikne pouze hnací plyn. Není vhodné pro plastové podklady z PE a PP, stejně jako pro podklady
potažené laky ze syntetické pryskyřice. 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.

Oblasti použití
Baso – Plus lze ideálním způsobem aplikovat na kov, keramiku, kámen, hlínu, sklo, papír a některé plasty.

technická data
Forma: aerosol
Nádoba: 400 ml
Barva: světle šedá
Základ: nitro-kombinované pryskyřice
Tloušťka vrstvy se dvěma kříži: 70-80 µm
Čas schnutí prachotěsný / odolný proti dotyku: 10 min. / 15 min.
brousitelné po 50 min.
Stabilita při skladování: 12 měsíců


