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Dane w tej karcie odzwierciedlają typowe wartości. Ponieważ to warunki aplikacji są głównym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność działania produktu, niniejsze informacje należy traktować 
wyłącznie jako ogólne wytyczne. Valspar nie przyjmuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych 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. Jedyna możliwość w przypadku wad produktowych to albo wymiana 
wadliwego produktu, albo zwrot ceny zakupu. © 2021 Valspar b.v. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

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

Sprawdzenie koloru
Zawsze należy określić odpowiedni kolor lub wariant 
koloru. Należy to zrobić na najwcześniejszym możliwym 
etapie, najlepiej po dokonaniu wyceny naprawy. Wykonanie
natrysku testowego będzie najlepszą praktyką na 
tym etapie. Wielowarstwowy kolor wymaga kart 
wielonatryskowych — jednej z 2 warstwami, jednej
z trzema warstwami — celem identyfikacji liczby warstw do 
zastosowania podczas naprawy.

KROK 1

KROK 2
Aplikacja (powłoka pokrywająca)
Nałożyć warstwę sczepną UC Special Red Metallic. Proporcja 
mieszania 10% – 30%* z warstwą sczepną 9-151 przy 2,0 bar 
29 PSI i pozostawić do odparowania. Nałożyć 75% warstwy i po 
odparowaniu w międzyczasie uzupełnić pełną warstwę, aż do 
jednolitego pokrycia w 90%***. 
* Patrz karta zalecanych proporcji mieszania, aby uzyskać 
właściwą redukcję.
** Nałożenie Special Red Metallic będzie miało wpływ na 
ton krycia bocznego.
*** Zastosowanie tylko w połączeniu z GS901

Nakładanie
Nałożyć warstwę sczepną GS901 + pełną warstwę do 
całkowitego pokrycia.  
Proporcja mieszania 10% – 30%* 9-151, 2,0 bar 29 PSI.
* Patrz karta zalecanych proporcji mieszania, aby uzyskać 
właściwą redukcję.
* Na tym etapie 20% redukcja pozwoli na uzyskanie 
najlepszego rezultatu. Zamaskować przyległy panel, nie 
mieszać GS901 w miejscu przejściowym (cieniowania).

NAJLEPSZE PRAKTYKI

Seria WaterBase 900+: Mazda 46V Soul Red Crystal 4–Stage

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

Przygotowanie powierzchni
Użyć papieru ściernego P600 lub drobniejszego na 
obszarze naprawy oraz P1500 na obszarze cieniowania.

DYSZA (MM) CIŚNIENIE POWIETRZA (PSI)

HVLP 1,1–1,3 2,0 bar / 29 psi

HE 1,1–1,3 2,0 bar / 29 psi

Odparowanie
Aż do uzyskania jednolitej matowej powierzchni.

KROK 4
Nałożyć pośrednią warstwę kropelkową przy 2,0 bar 
29 psi z podwójnej odległości. 
Nie nakładać warstwy kropelkowej na mokro. 
Wywoła to efekt połysku, zamiast matowego efektu 
lustrzanego. 

Aplikacja (powłoka kropelkowa/orientacyjna)
 
Aby zagwarantować, że cząstki metaliczne pozostaną właściwie 
zorientowane na powierzchni, zaleca się poniższą metodę 
nakładania.

Aplikacja (cieniowanie)
Nałożyć pośrednią warstwę kropelkową w proporcji 
mieszania 10% – 30%* 9-151 przy 2,0 bar 29 PSI i 
wymieszać w sąsiednim panelu.
* Patrz karta zalecanych proporcji mieszania, aby 
uzyskać właściwą redukcję.

Uwaga
Aby wypełnić wszelkie delikatne zarysowania, wymieszać 
dodatek do cieniowania 977 z rozcieńczalnikiem 9-151 
WaterBase 900+ Series Thinner. Proporcje mieszania: 977 
+ 10% 9-151. Nałożyć jedną z powłok 977 na 2/3 obszaru 
cieniowania.

Cieniowanie
Wymieszać w sąsiednim panelu. Obszar przejściowy 
(cieniowania) z kolorowym podkładem powinien być 
możliwie najmniejszy. Zredukować ciśnienie do 14 psi, 
aby zmiękczyć krawędź mieszania.

Odparowanie
Aż do uzyskania jednolitej matowej powierzchni.

Odparowanie 
Aż do uzyskania jednolitej matowej powierzchni.

ZALECANE PROPORCJE MIESZANIA
Środowisko Temperatura / Wilgotność Proporcje mieszania

Chłodno i wilgotno 60°F—68°C / >55% 10%

Warunki umiarkowane 68°F—95°C / 20—80% 20%

Gorąco/ciepło i sucho 85°+°F / <20% °C 30%
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NAJLEPSZE PRAKTYKI

Cieniowanie
Wymieszać w sąsiednim panelu.

KROK 3
Nakładanie
Nałożyć powłokę pośrednią MM9153 WaterBase 900+ 
Series Translucent Maroon (zaleca się nakładanie 
pośrednie) w proporcji mieszania 10% – 30%* 9-151. 2–3 
powłoki, zależnie od wymaganego koloru przy 2,0 bar/29 
psi i umożliwić odparowanie rozpuszczalnika między 
powłokami.

* Patrz karta zalecanych proporcji mieszania, aby uzyskać 
właściwą redukcję.

Odparowanie
Aż do uzyskania jednolitej matowej powierzchni.

KROK 4
Nakładanie
Zastosować zalecany lakier bezbarwny odpowiedni do serii 
Waterbase 900+ Series.

Uwaga
Przed nałożeniem każdej warstwy i przed nałożeniem 
lakieru bezbarwnego na obszar naprawy i cieniowania 
nałożyć warstwę sczepną.

Nie nakładać lakieru bezbarwnego zbyt mokrą powłoką, 
aby uniknąć smug.

Przed nałożeniem lakieru bezbarwnego najpierw 
nałożyć powłokę kropelkową (sczepną). Pozostawić 
na 5-minutowe odparowanie przed naniesieniem 
następnej powłoki.


