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Cieniowanie
Wycieniować na sąsiednim panelu lub na          
cieniowanym obszarze. 
Należy upewnić się, że kolor całkowicie 
pokrywa podkład. Druga warstwa powinna zachodzić 
na poprzednią warstwę.

PRZYGOTOWANIE
Czyszczenie
Oczyścić przy użyciu zmywacza silikonu 1-951 Silicone 
Remover lub 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser.

Cieniowanie
Wycieniować półprzezroczysty lakier bazowy na krawędzi 
zaaplikowanego wcześniej pod koloru.

KROK 4

REKOMENDOWANE PRODUKTY
6133 Grey Shade 1K Primer Aerosol White GS903
6135 Grey Shade 1K Primer Aerosol Light Grey GS905
6137 Grey Shade 1K Primer Aerosol Mid Grey GS907
47-91 2K Spot Repair Thinner
1-231 Fade-Out Thinner
MS/HS/HS420 Clear Coats

Czasy schnięcia
12 - 20 minut
(Czas schnięcia może się różnić w zależności od 
temperatury otoczenia i wilgotności w kabinie).

Odparowanie
2 - 3 minuty między warstwami.
12 - 15 minut przed nałożeniem warstwy pod  
koloru bazowego 

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 na 
karcie testowej.

KROK 1

KROK 4

KROK 2

KROK 3

Nakładanie
Zastosować pod kolor bazowy, w tym powłokę kropelkową.

Nakładanie
Zastosować półprzezroczysty lakier bazowy według  
wyboru (Liczbę warstw określa naniesiona przez 
użytkownika powłoka natrysku testowego).

Nakładanie
Zastosować zalecany lakier bezbarwny odpowiedni do serii 
WaterBase 900+ Series.

Odparowanie
Aż do uzyskania jednolitej matowej powierzchni.

Czasy schnięcia
Aż do uzyskania jednolitej matowej powierzchni.
(Czas schnięcia może się różnić w zależności od 
temperatury otoczenia i wilgotności w kabinie).

Powierzchnia
W razie potrzeby przetrzeć lub lekko przeszlifować podkład.

Nakładanie
Należy użyć jednego z zalecanych odcieni szarości 
wymienionych poniżej. Jeśli kolor podkładu nie pasuje 
do odcienia szarości, należy zastosować szare odcienie 
WaterBase 900 + Series.

PRODUKT ILOŚĆ 
WARSTW

6133 Grey Shade 1K Primer Aerosol White GS903 1 - 3

6135 Grey Shade 1K Primer Aerosol Light Grey GS905   1 - 3

6137 Grey Shade 1K Primer Aerosol Mid Grey GS907         1 - 3

WaterBase 900+ Series: 3-Stage Candy Effect Colours

Ochrona
Należy stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych 
(zalecane są maski z dostawą powietrza).

Dane na tej karcie zawierają typowe wartości. Ponieważ wydajność produktu zależy od różnych sposobów nakładania, informacja ta powinna służyć jedynie jako wskazówki ogólne. Firma Valspar 
nie udziela gwarancji i nie ponosi zobowiązania za przydatność podanych informacji. O ile firma Valspar nie zaświadczy na piśmie inaczej, Valspar nie udziela gwarancji, w tym dorozumianej, 
oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec kupującego za przydatność do odsprzedaży lub do określonego zastosowania oraz za naruszenia praw patentowych. Firma Valspar nie ponosi 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody specjalne, incydentalne lub następcze. Odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia wady tego produktu jest ograniczona do wymiany wadliwego 
produktu lub zwrotu ceny jego zakupu, według uznania producenta. © 2021 Valspar b.v. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

BEST PRACTICES
Podłoże: Naprawa punktowa za pomocą podkładów w aerozolach 
w odcieniach szarości Grey Shade 1K Primer Aerosol


