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Odnowa reflektora

Renowacja zamiast wymiany

Etapy pracy Proces naprawczy

  Obróbka wstępna 
Szybę reflektora przygotować zgodnie z procedurą.

  Przygotowanie

Preparat 2-składnikowy aktywować zgodnie z opisem (wstrząsnąć, aktywować i wstrząsnąć 
ponownie). Wykonać natrysk próbny.

  Cykle aplikacyjne

Aplikować cienką warstwę, a następnie nałożyć kolejną zamkniętą warstwę, aby uzyskać 
gładką powierzchnię.

  Odległość natryskowa
15–20 cm

  Suszenie

Suszenie w 20°C: przez noc. Suszenie wymuszone: po 10-minutowym odparowaniu suszyć 
przez 25–30 minut w temperaturze obiektu 60°C. Suszenie IR: 15 minut.

  Dalsza obróbka

Po wysuszeniu przez noc w temperaturze 20°C lub przez 30 minut w 
temperaturze 60°C można polerować.

  Żywotność mieszanki

Ok. 8 godz. w temperaturze 20°C. Czas przydatności mieszanki zależy od temperatury oto-
czenia. Wyższe temperatury powodują skrócenie, natomiast niższe temperatury wydłużenie 
czasu.

  Zalecenie

 Optymalna aplikacja w temperaturze 18°C–25°C i przy wilgotności 
powietrza 40–50%.

2-składnikowy lakier bezbarwny do reflektorów 2 w 1, 250 ml, nr art.: 684 068

Polecane produkty
Zalecamy: 
- w procesie przygotowania reflektora środek do usuwania silikonu SprayMax,  
 nr art. 680 090
- do czyszczenia między kolejnymi etapami procesu naprawczego 
 środek do usuwania silikonu SprayMax Aqua, nr art. 680 094 

Dane techniczne



CZYSZCZENIE 
Środkiem do usuwania siliko-

nu SprayMax 680 090.

PRZED NAPRAWĄ 
Reflektor zmatowiały i 

pożółkły.

SZLIFOWANIE
Z zastosowaniem papierów 
ściernych o różnej gradacji. 

Zacząć od P180.

CZYSZCZENIE POŚREDNIE
Po każdym etapie szlifowania 
czyścić środkiem do usuwania 

silikonu SprayMax Aqua.

CZYSZCZENIE KOŃCOWE
Przetrzeć ściereczką wiążącą 

pył i kurz.

AKTYWACJA PREPARATU 
2-SKŁADNIKOWEGO

APLIKACJA 2-SKŁADNIKOWE-
GO LAKIERU BEZBARWNEGO

Aplikować cienką warstwę, a 
następnie nałożyć kolejną za-
mkniętą warstwę, aby uzyskać 

gładką powierzchnię.

SUSZENIE
W temperaturze 20°C (przez 

noc), 60°C (25-30 min) lub przy 
użyciu podczerwieni (15 min).

PO NAPRAWIE
Szkło reflektora jest ponownie 

przezroczyste. Zmętnienie i 
zżółknienie usunięte, reflektor 
doskonale i trwale zabezpie-

czony.

Alternatywa
Renowacja zamiast wymiany

Szkła reflektorów samochodowych są ciągle wystawione na różne czynniki powodujące uszkodzenia. Uderzenia kamie-
ni, światło UV, uszkodzenia podczas parkowania, nieprawidłowa pielęgnacja oraz wpływ innych czynników mechanicz-
nych mogą spowodować zmatowienie powierzchni reflektorów poliwęglanowych lub pozostawić zarysowania i ślady.

Preparat do odnowy reflektorów SprayMax

• renowacja zamiast wymiany – nowa powłoka zamiast polerowania
• możliwość stosowania do szkieł reflektorów z poliwęglanu 
• 2-składnikowy preparat 2 w 1 – podkład i lakier bezbarwny w jednym
• trwała ochrona dzięki aplikacji 2-składnikowej powłoki lakieru bezbarwnego

Naprawa mniejszych uszkodzeń
Uszkodzenie powierzchni spowodowane  
czynnikami atmosferycznymi, zżółknienie

• 1 etap: czyszczenie reflektora środkiem do  
 usuwania silikonu
• 2 etap szlifowanie: P1000, maszynowo na mokro
• 3 etap szlifowanie: P2000, maszynowo na mokro
• 4 etap: warstwa zabezpieczająca: 2-składnikowy lakier  
 do reflektorów 2 w 1 SprayMax

Naprawa większych uszkodzeń
Zarysowania, uderzenia kamieni w strefie warstwy 
ochronnej UV przechodzące aż do szkła z tworzywa 
poliwęglanowego

• 1 etap: czyszczenie reflektora środkiem do  
 usuwania silikonu
• 2 etap szlifowanie: P180, maszynowo na sucho
• 3 etap szlifowanie: P320, maszynowo na sucho
• 4 etap szlifowanie: P500, maszynowo na sucho
• 5 etap szlifowanie: P800, maszynowo na sucho
• 6 etap szlifowanie: P1000, maszynowo na mokro
• 7 etap szlifowanie: P2000, maszynowo na mokro
• 8 etap: warstwa zabezpieczająca: 2-składnikowy lakier  
 do reflektorów 2 w 1 SprayMax

Naprawa niezalecana
Głębokie uszkodzenia szyby z tworzywa  
poliwęglanowego

• brak możliwości naprawy, konieczna wymiana
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