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TRZYETAPOWY PROCES Z KOLOROWĄ BAZĄ POŚREDNIĄ

Nanoszenie bazy 

Wymieszać i nanieść bazę Prospray zgodnie 
z procedurą bazy efektowej.

Wykonać natrysk 2–3 średnio mokrych powłok, zapewniając 
około 2–5 minut na odparowanie rozcieńczalnika między 
powłokami, a następnie natychmiast nanieść lekką powłokę. Nie 
obniżać ciśnienia powietrza przy końcowej powłoce. Umożliwić 
schnięcie przez 10–20 minut w 20°C przed dalszym pokryciem.

Zastosowanie

Korzystając z 3 pomalowanych kart natryskowych nanieść 
jedną powłokę kolorowej bazy pośredniej na pierwszą kartę, 
2 powłoki na drugą kartę i 3 powłoki na trzecią kartę.

Nanieść jedną powłokę lakieru bezbarwnego 
Prospray Clear na wszystkie karty.

Nanoszenie kolorowej bazy pośredniej

Wymieszać kolorową bazę pośrednią zgodnie z recepturą. Nanieść 
kolorową bazę pośrednią zgodnie z procesem aplikacji bazy.

Natrysk

Wykonać natrysk koloru bazy na co najmniej 3 karty natryskowe.

Natrysk

Porównać 3 karty natryskowe z oryginalnym kolorem 
w celu określenia, która procedura zapewnia 
najdokładniejsze dopasowanie koloru.

Więcej informacji

W celu uzyskania dalszych informacji należy skorzystać 
z karty danych technicznych bazy Prospray.

Ważna uwaga

Przed naniesieniem kolorowej bazy pośredniej ważne jest wykonanie 
natrysku paneli próbnych zgodnie z poniższym opisem:

Procedury trzyetapowe z kolorową bazą pośrednią zostały wprowadzone przez 
producentów pojazdów w celu uzyskania jaśniejszych kolorów. Gdy ponowne 
wykończenie bazy wymaga procedury trzyetapowej z kolorową bazą pośrednią, 
zostanie to określone w programie Prospray Colour Software Program.

3-ETAPOWY PROCES W KOLORACH PERŁOWYCH

Baza 
Wykonać natrysk 2–3 pojedynczych powłok, zapewniając 
około 2–5 minut na odparowanie rozcieńczalnika między 
powłokami. Na obszarach zapodkładowanych i wymagających 
dodatkowego pokrycia nanieść najpierw pojedynczą lekką warstwę. 
Umożliwić schnięcie podłoża przez 10–20 minut w 20°C.

Baza pośrednia 
Nanieść pojedyncze powłoki na panel próbny (ten produkt nie 
jest przeznaczony do pełnego pokrycia), zapewniając około 2–5 
minut na odparowanie rozcieńczalnika między powłokami. Nie 
obniżać ciśnienia powietrza przy końcowej powłoce. Umożliwić 
schnięcie przez 10–20 minut w 20°C przed dalszym pokryciem.

Sprawdzenie koloru

Zawsze należy określić odpowiedni kolor lub wariant koloru. 
Należy to zrobić na najwcześniejszym możliwym etapie, 
najlepiej po dokonaniu wyceny naprawy. Najlepszą praktyką 
na tym etapie będzie wykonanie natrysku testowego.

PRZYGOTOWANIE

Czyszczenie

Wyczyścić zmywaczem silikonu, odtłuszczaczem bazy i/lub 
odtłuszczaczem antystatycznym W820 Antistatic Degreaser.

Ochrona

Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych 
(zalecane są maski z dostawą powietrza).

Bezpieczeństwo
Tylko do użytku profesjonalnego. TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI. 
OSTRZEŻENIE! ZAWARTOŚĆ JEST PALNA. PARY I MGŁA MOGĄ BYĆ 
SZKODLIWE. WYWOŁUJE PODRAŻNIENIA SKÓRY I OCZU. Nie stosować 
produktów Prospray przed pełnym przeczytaniem i zrozumieniem kart 
danych bezpieczeństwa. Upewnić się, że wszyscy pracownicy zostali 
przeszkoleni w zakresie kart danych bezpieczeństwa oraz produktów 
chemicznych, z którymi mają kontakt. Producent zaleca stosowanie 
aparatu oddechowego z zasilaniem powietrza podczas ekspozycji na 
pary lub mgłę. Używać odpowiedniej odzieży ochronnej, rękawic, 
okularów i osłony twarzy. Niniejsze informacje są dostarczane w dobrej 
wierze, lecz bez gwarancji. Podane tu informacje reprezentują obecny 
stan naszej wiedzy i służą jako przewodnik po naszych produktach i 
ich zastosowaniach; nie mają na celu zapewnienia określonych 
właściwości produktu lub zastosowań. Należy przestrzegać wszystkich 
ostrzeżeń na etykietach produktu.

3-ETAPOWY PROCES W KOLORACH CUKIERKOWYCH

NAJLEPSZE PRAKTYKI
Trzyetapowy proces powłoki bazowej


