
CLEANER

CLEARCOAT

BLENDER

FI
LL
ER

Wypełniacz UV + preparat czyszczący UV

Obróbka
Wypełniacz UV: wysoce efektywny i nie-
zwykle wydajny wypełniacz UV szczegól-
nie nadaje się do napraw lakierniczych w 
branży przemysłowej i rzemiośle.
Nr art.: 680 019

Preparat czyszczący UV: środek czysz-
czący do gruntownego usuwania pozosta-
łości wypełniacza UV SprayMax o nr art.: 
680 019 po suszeniu UV.
Nr art.: 680 290

Zalety
Wypełniacz UV:
 • silne właściwości wypełniające
 • szczególnie nadaje się do napraw 

punktowych
 • nadaje się jako wypełniacz izolacyjny
 • wysoka wydajność

Preparat czyszczący UV:
 • usuwa pozostałości wypełniacza UV po 

suszeniu UV
 • najwyższa wydajność
 • równomierne rozprowadzenie

Lakier bezbarwny UV połysk

Obróbka
1-składnikowy lakier bezbarwny UV  
do szybkiego nakładania powłok i zabez-
pieczania oryginalnych i nowych warstw 
lakieru. Utwardza się przy fali światła 
UV-A o długości 320 – 400 nm.

Nr art.: 680 059

Zalety
 • łatwa obróbka
 • szybkie suszenie
 • brak odchylenia koloru
 • dobra odporność na warunki  

atmosferyczne
 • bardzo dobra rozlewność
 • niezwykła łatwość polerowania

Rozcieńczalnik UV do cieniowania

Obróbka
Rozcieńczalnik UV do cieniowania to 
produkt specjalny, umożliwiający jedno-
lite przejścia lakierowanej powierzchni 
przy zastosowaniu metody lakierowania 
miejscowego (SPOT) z użyciem lakieru 
bezbarwnego UV SprayMax o  
nr art.: 680 059.

Nr art.: 680 091

Zalety
 • strefy brzegowe z płynnymi przejściami 

przy lakierowaniu miejscowym metodą 
SPOT

 • doskonałe właściwości częściowego 
rozpuszczenia

 • brak odchyleń koloru
 • matowy po wyschnięciu, wymaga 

polerowania
 • specjalniy do polerowania
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Lakierniczy system naprawczy UV



12 Min.

44 Min.

Lakierniczy System Naprawczy

Sytuacja na rynku

Produkty z suszeniem UV są już od wielu lat obecne na 
rynku usług lakierniczych i naprawczych – sprawdziły się i 
ugruntowały swoją pozycję. Szczególnie w segmencie wy-
pełniaczy produkty te są chętnie wybierane ze względu na 
korzyści, które oferują: przyspieszają czas suszenia, lakie-
rowania i naprawy. Dzięki temu zapewniają większą ela-
styczność, a tym samym są również zdecydowanie bardziej 
efektywne pod względem ekonomicznym. Krótszy czas pro-
cesów i związane z tym korzyści finansowe niwelują wyższe 

koszty użycia materiałów UV (ze względu na zastosowanie 
specjalnej chemii), a także koszty zakupu niezbędnego wy-
posażenia UV, np. specjalnych lamp suszących UV.

Branża napraw miejscowych (Spot Repair)
Szczególnie w obszarze napraw miejscowych – napraw 
lakierniczych o zdefiniowanym rozmiarze (maks. DIN A4) – 
proces UV sprawdza się wyśmienicie. W porównaniu z tra-
dycyjnymi lakierami zarówno w aerozolu, jak i aplikowanymi 
za pomocą pistoletu proces UV wyróżnia się krótszym cza-
sem procesu naprawczego.

Chemia UV w połączeniu z suszeniem UV pozwala osiągnąć 
ekstremalnie szybki czas procesu naprawczego, stwarza 
zakładom blacharsko-lakierniczym cały szereg możliwości 
optymalizacji, obniżenia kosztów i wzrostu ilości potencjal-
nych napraw.

Rozmiar pojedynczej szkody: DIN A4 wraz ze strefą  
cieniowania. Całkowity czas procesu: obróbka i czas 
schnięcia.

Lakierniczy System Naprawczy

Przykładowe zastosowanie / krok po kroku

Sytuacja wyjściowa. Uszkodzenie spo-
wodowane przytarciem na lakierowa-
nym zderzaku z tworzywa sztucznego.

Oczyścić miejsce uszkodzenia przy 
użyciu środka do usuwania silikonu. 
Następnie wypolerować oczyszczoną 
powierzchnię i ponownie oczyścić.

Przeszlifować miejsce uszkodzenia (np. 
P320), a następnie oczyścić przy użyciu 
środka do usuwania silikonu. Nałożyć 
preparat zwiększający przyczepność na 
powierzchniach z tworzyw sztucznych.

Wstrząsnąć (ok. 2 min) wypełniacz 
UV, wykonać natrysk (1-2 warstwy po 
40-50 μm), a następnie odczekać ok. 1 
minutę (czas odparowania).

Wykonać 4-minutowe suszenie wypeł-
niacza UV przy użyciu lampy UV (fala 
światła lampy UV-A o długości  
320 – 400 nm).

Powstałe w wyniku suszenia pozosta-
łości po wypełniaczu UV usunąć przy 
użyciu specjalnego preparatu czysz-
czącego UV, przeszlifować powierzch-
nię, zmatowić strefy brzegowe.

Wykonać natrysk odmierzonym i 
wymieszanym lakierem bazowym w 
2 – 3 cyklach aplikacyjnych. Osuszyć 
powietrzem (w przypadku lakierów 
wodnych).

Wykonać natrysk lakierem bezbarwnym 
w 1 – 2 cyklach aplikacyjnych z odparo-
waniem międzywarstwowym.

Bezpośrednio po lakierze bezbarwnym UV 
wykonać cieniowanie przy pomocy dodat-
ku do cieniowania lakierów UV w obszarze 
lakieru bezbarwnego i strefie brzegowej. 
Czas na odparowanie: 1 minuta.

Osuszać powierzchnię przez 4 minuty 
przy użyciu lampy UV (fala światła  
lampy UV-A o długości 320 – 400 nm).

W razie potrzeby wypolerować  
wtrącenia lakiernicze oraz obszar strefy 
brzegowej.

Naprawiona powłoka lakiernicza.

  Zalety produktu
 • dobra przyczepność na powierzchni z metalu, stali, aluminium, włókna szklanego (GFK)  
  oraz innych tworzyw sztucznych i szpachli
 • wysoka wydajność, duże właściwości wypełniające
 • ekstremalnie krótkie czasy suszenia, obniżone koszty energii
 • natychmiastowa gotowość do aplikacji bez potrzeby mieszania z innymi preparatami
 • długa żywotność mieszanki (okres przydatności: 2 lata), wysoka trwałość, mniejsze straty materiału

 Zalety procesu 
 • szybkie procesy naprawcze, np. podczas suszenia, szlifowania i polerowania
 • większa elastyczność na etapie planowania oraz w zakresie wykorzystania stanowisk roboczych
 • większa ilość bardziej ekonomicznych napraw z tym samym personelem i wyposażeniem

Czynnik czasu

Porównanie


