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KARTA	INFORMACYJNA	
	
Symbol	wyrobu:	0600-812-00X	
	
Nazwa	wyrobu:	1K	LAKIER	EFEKT	CHROMU	&	EFEKT	LUSTRA		&	WYPOLEROWANEGO	ALUMINIUM	

	
	
	
	

1K	LAKIER	EFEKT	CHROMU	&	EFEKT	LUSTRA	
Opis	produktu:			Jednoskładnikowe	lakiery	nadające	lakierowanej	powierzchni	efekt	chromu	lub	efekt	lustra	w	
zależności	 od	 zastosowanej	 techniki	 lakierowania.	 Tworzą	 bardzo	 atrakcyjne	 doskonale	 kryjące	 powłoki	 z	
efektem	specjalnym.	Doskonała	alternatywa	do	efektów	uzyskiwanych	w	procesie	metalizacji	próżniowej.	
Lakier	 wymaga	 wykończenia	 lakierem	 bezbarwnym.	 Różne	 stopnie	 połysku	 lakieru	 nawierzchniowego	
pozwalają	uzyskać	dodatkowe	efekty	od	lustrzanego	chromu	do	matowych	wykończeń	metalu.	

												

ZALECANE	STOSOWANIE	

-	do	natrysku	na	uprzednio	natryśnięte	i	wysuszone	wysokopołyskowe	podkłady	BLACK	DEVIL	lub	WHITE	ANGEL	
-	lakierowanie	sprzętu	RTV,	AGD	
-	akcesoria	samochodowe	
-	uchwyty	meblowe	
-	wykończenia	dekoracyjne	w	przemyśle	
-	do	wykończeń	dekoracyjnych	sprzętu	sportowego:	rowerów,	skuterów,	motorów,	kasków	
-	inne:	wszędzie	gdzie	wymagany	jest	efekt	chromu	lub	efekt	lustrzany.	
	
WŁASNOŚCI	TECHNICZNE	

• Gęstość	(około),	kg/dm3	 	 	 	 	 	 0,85	
• Zalecana	grubość	pojedynczej	powłoki,	µm	 	 												 	 3-5	
• Czas	schnięcia	(w	20oC):	stopień	1	(pyłosuchość),	min	 	 														 3-4														
• Zużycie	teoretyczne	dla	powłoki	o	grubości	3µm,	dm3/m2	 	 	 0,03	
• Zalecana	liczba	warstw	 	 	 	 	 	 1-2	

POŁYSK	POWŁOKI		połysk	

KOLORY		 	 001	–	standard		 	
002	–		znakomity	efekt	chromu	–	brak	w	asortymencie,	chwilowo	 				
003	–	znakomity	efekt	lustra	

SPOSÓB	APLIKACJI	

Farbę	 bardzo	 dokładnie	 wymieszać	 w	 opakowaniu,	 celem	 przeciwdziałania	 osadzania	 się	 metalicznego	
pigmentu	 i	 uzyskania	 odpowiedniego	 odcienia.	 Unikać	 szybkiego	 i	 długotwałego	 dyspergowania	 –	 gdyż	
następuje	uszkodzenie	pigmentów	i	wymagany	efekt	nie	zostanie	osiągnięty.	Zaleca	się	delikatne	mieszanie	lub	
wytrząsanie.	
	
Metoda	aplikacji	wyrobu	
Pojedyncza	powłoka,	natrysk	powietrzny:	

• średnica	dyszy	 	 0,8	–	1,2	mm	
• ciśnienie	natryskowe	 1,8	–	2,0	atm	

	
Rozcieńczalnik	nie	zaleca	się	rozcieńczania	wyrobu	
Skład	mieszaniny	rozpuszczalników	wyrobie	gwarantuje	najlepszą	orientację	zastosowanych	pigmentów.	
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SPOSÓB	STOSOWANIA	
Podłoże	 powinno	być	oczyszczone	 i	odtłuszczone	 z	wszelkich	 zabrudzeń,	ponieważ	 są	one	główną	 	przyczyną	
występowania	 wad	 powłok.	 Przed	 aplikacją	 lakierem	 chrom&lustro	 NIE	 SZLIFOWAĆ	 PODŁOŻA!	 Ewentualne	
nierówności	wypolerować.		Idealnie	gładkie	podłoże	zapewni	wymagany	efekt.	

	

LAKIERY	 Z	 EFEKTEM	 CHROMU	 &	 LUSTRA	 &	 WYPOLEROWANEGO	 ALUMINIUM	 -	 zaleca	 się	 nakładać	 na	
uprzednio	natryśnięte	i	wysuszone	wysokopołyskowe	podkłady.	 	Natryskiwać	należy	1-2	pojedyncze	warstwy	
pozostawiając	czas	na	odparowanie	10	min	między	powłokami	 (zależnie	od	 temperatury	 i	grubości	warstwy).	
Kolejne	warstwy	nanosić	po	uzyskaniu	pełnego	wyschnięcia	warstwy	poprzedniej.		Minimalny	odstęp	czasu	od	
nałożenia	ostatniej	bazy	chromu	/	lustra	do	przemalowania	lakierem	bezbarwnym	wynosi	20	do	30	minut.	

Osiągnięcie	EFEKTU	CHROMU	 –	 konieczne	 jest	 zastosowanie	 jako	powłoki	podkładowej	wysokopołyskowego,	
bardzo	czarnego	lakieru	2K	BLACK	DEVIL.	

Osiągnięcie	 EFEKTU	 LUSTRA	 –	 konieczne	 jest	 zastosowanie	 jako	 powłoki	 podkładowej	 wysokopołyskowego,	
bardzo	białego	lakieru	2K	WHITE	ANGEL.	

Osiągnięcie	 EFEKTU	 WYPOLEROWANEGO	 ALUMINIUM	 –	 konieczne	 jest	 zastosowanie	 jako	 powłoki	
podkładowej	wysokopołyskowego,	bardzo	białego	lakieru	2K	WHITE	ANGEL.	

BLACK	DEVIL	/	WHITE	ANGEL	muszą	być	suche	przed	zastosowaniem	efektu	chromu	&	 lustra.	Przed	aplikacją	
efektem	-	nie	szlifować	podłoża.	Ewentualne	nierówności	wypolerować.	

Jako	 lakier	 nawierzchniowy,	 zabezpieczający	 uzyskany	 efekt	 przed	 zmiennymi	 warunkami	 pogodowymi	 oraz	
gwarantujący	efekt	–	zalecamy:	

• 2K	LAKIER	BEZBARWNY	HS	w	macie	celem	osiągnięcia	EFEKTU	WYPOLEROWANEGO	ALUMINIUM	.		

• 2K	LAKIER	BEZBARWNY	PREMIUM	PLUS	w	połysku	celem	osiągnięcia	EFEKTU	CHROMU	i	LUSTRA		

• 1K	LAKIER	BEZBARWNY	0600-245-001	w	połysku	celem	osiągnięcia	EFEKTU	CHROMU	i	LUSTRA		

INFORMACJA	DODATKOWA	

• NIE	ZALECA	SIĘ	 stosowania	 innych	 lakierów	nawierzchniowych	niż	polecone	powyżej	gdyż	efekt	nie	
zostanie	osiągnięty.	

• NIE	 ZALECA	 SIĘ	 stosowania	 innych	 podkładów	 niż	 wysokopołyskowe	 2K	 BLACK	 DEVIL	 i	 2K	 WHITE	
ANGEL	gdyż	efekt	nie	zostanie	osiągnięty.	

• NIE	ZALECA	SIĘ	dodatku	katalizatora	do	lakieru	nawierzchniowego	gdyż	użyty	pigment	metalowy	robi	
się	szary	

• NIE	ZALECA	SIĘ	dodawania	większej	ilości	utwardzacza	do	lakieru	zabezpieczającego	gdyż	uszkadza	się	
zastosowany	pigment	metalowy.	

• NIE	ZALECA	SIĘ	rozcieńczania	wyrobu.	
• Użyte	 do	 podkładu	 2K	 BLACK	 DEVIL	 i	 2K	 WHITE	 ANGEL	 oraz	 do	 lakierów	 nawierzchniowych	

rozpuszczalniki	 gwarantują	 najlepszą	 orientację	 pigmentów	 metalowych	 dzięki	 czemu	 wymagany	
efekt	zostanie	osiągnięty.	

	
Warunki	podczas	malowania:	
- temperatura	podłoża	co	najmniej	10oC,	
- dobra	wentylacja.	

TRWAŁOŚĆ	WYROBU:		6	miesięcy	od	daty	produkcji	w	fabrycznie	zamkniętym	opakowaniu.	

Powyższe	informacje	nie	mogą	być	traktowane	jako	kompletne	czy	wyczerpujące.	Informacje	te	opierają	się	na	badaniach	laboratoryjnych	oraz		
praktycznym	doświadczeniu	i	są	zgodne	z	naszą	najlepszą	wiedzą	.	Będąc	producentem	nie	jesteśmy	w	stanie	monitorować	warunków,	w		
których	produkt	jest	stosowany	jak	również	wielu	czynników	mających	wpływ	na	końcowy	efekt	wykorzystania	i	jego	użycia.	Nie	ponosimy		
odpowiedzialności	za	jakiekolwiek	szkody	spowodowane	użyciem	produktu	w	sposób	niezgodny	z	zaleceniami	lub	w	niewłaściwych	celach.		
Zastrzegamy	sobie	prawo	do	zmiany	instrukcji	bez	uprzedniego		zawiadamiania.	
	

UWAGA!	 Wyrób	 do	 profesjonalnego	 stosowania	 w	 przemyśle.	 Informacje	 dotyczące	 bezpieczeństwa	
stosowania	wyrobu	zawarte	są	w	Karcie	Charakterystyki	.	


