


TECHNOLOGIA AEROZOLI

STAŁE CIŚNIENIE

spray w aerozolu
↓

zacieki

SprayMax
↓

efektywna powłoka

pistolet lakierniczy
↓

mgła lakiernicza

LAKIER W AEROZOLU MOŻE ZMIENIĆ ŚWIAT LAKIEROWANIA

Najważniejszym parametrem w świecie profesjonalnego lakierowania jest jakość skutków pracy pneumatycznych pistoletów lakierniczych. 
Jeszcze kilka lat temu, zaufanie jakim w tym zakresie obdarzano lakiery w aerozolu było niewielkie i lakiery te uważano za „narzędzia typu zrób 
to sam”. Rynek rozwinął się w kierunku “alternatywnych i ekonomicznych” metod naprawczych, którym do tego czasu brakowało odpowiednich 
systemów lakierów naprawczych – wtedy właśnie, we właściwym momencie wkroczyła do gry opatentowana technologia aerozoli SprayMax. 
Odniósłszy sukces w dziedzinie naprawy lakierów samochodowych, ta rewolucyjna technologia stopniowo zdobyła przewagę nad innymi 
aplikacjami. W przypadku SprayMax, celem było uzyskanie rezultatów lakierowania porównywalnych do aplikacji pistoletem, równorzędnych 
z wykończeniem OEM.

Istotą technologii SprayMax jest połączenie formuły gazu wytłaczającego (propelentu), innowacyjnej głowicy natryskowej 
i specjalnego zaworu. Wspomniana technologia umożliwia nakładanie produktu szerokim strumieniem tak, jak w przypadku pistoletu lakier-
niczego, ale z mniejszą mgłą lakierniczą (zapyleniem).

GRADIENT CIŚNIENIA I WYDAJNOŚĆ*

Istotną cechą charakterystyczną dla równego lakierowania jest stałe ciśnienie podczas aplikacji. Dzięki unikalnej recepturze, ciśnienie i 
wydajność aerozoli SprayMax® pozostają stałe aż do momentu, gdy puszka jest zupełnie pusta. Wszystkie puszki aerozolowe SprayMax® 
1K i 2K zapewniają stałe ciśnienie (wykres czerwony) oraz stałą wydajność (linia niebieska).

2K epoksydowy podkład 
wypełniający

1K lakier bezbarwny 2K lakier bezbarwny
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TECHNOLOGIA 2K
 

2K – INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OPIS 2 KOMPONENTOWEJ TECHNOLOGII 
SPRAYMAX 2K
 
• Dwukomponentowa technologia SprayMax 2K oznacza 2 składniki - 
 lakier i utwardzacz w jednym aerozolu

• Utwardzacz jest zamknięty w oddzielnej przestrzeni pojemnika

• Utwardzacz aktywowany jest poprzez naciśnięcie przycisku,  
 wtedy zostaje on uwalniany i mieszany z lakierem

• Technologia SprayMax 2K gwarantuje wysoką jakość produktu,  
 porównywalną z jakością uzyskiwaną przez producentów 
 samochodów na linii, gdzie stosuje się pistolety lakiernicze

Zdjąć czerwony  
przycisk aktywacyjny

Głowica rozpylająca SprayMax

Wężyk podający i zawór

Gaz pędny

2K baza lakieru

Kulki mieszająceUmieścić czerwony przycisk 
aktywacyjny

Osobny pojemnik na 
utwardzacz

2K trzpień aktywacyjny

2K aktywator +  potrój-
ne uszczelnienie

Wkład z aktywowanym 
utwardzaczem: 
Utwardzacz miesza się 
z farbą bazową

1

2

3

1. Sprawdzić produkt.
Ustalić, czy mamy właściwy produkt. Jeżeli aktywuje się niezgodny wyrób, 
puszka będzie bezużyteczna w przypadku gdy nie zostanie zużyta, a okres
jej żywotności upłynął.

2.  Potrząsać energicznie przez 2 minuty do aktywacji, 
  począwszy od słyszalnego uderzenia kulek mieszających.

3.  Zdjąć czerwony przycisk z nakrętki
  i umieścić go na trzpieniu na spodzie puszki bez odchylania.  
  Umieścić puszkę na solidnym podłożu.

4.  Aktywować puszkę
  Aktywować puszkę kładąc równy nacisk pionowy (słychać  
  odgłos wypychania), wtedy nacisnąć tylko jeden raz.

5.  Natychmiast zdjąć czerwony przycisk aktywacyjny, aby 
  zaznaczyć, która puszka jest w użyciu -w razie używania kilku  
  puszek, które zostały już wcześniej aktywowane.

6.  Oznaczyć puszkę właściwą datą i godziną aktywacji w   
  polu “aktywacja w dniu”. Czas żywotności podany w 
  broszurach z instrukcją techniczną dotyczy temperatury  
  otoczenia wynoszącej 20°C. Czas żywotności różni się w 
  zależności od temperatury otoczenia. Niższe temperatury 
  wydłużają czas żywotności, a wyższe go skracają.

7.  Potrząsać puszkę przez co najmniej  
  2 minuty, począwszy od słyszalnego  
  uderzenia kulek mieszających.

8.  Wykonać próbny natrysk i sprawdzić 
  produkt. Podczas testowania należy 
  pilnować, aby dysza była czysta i dawała 
  równy natrysk. W przypadku puszek z 
  kolorowym lakierem, sprawdzić kolor.

9.  Rozpylać, aż zawór będzie pusty.
  Po zakończeniu operacji, należy opróżnić 
  zawór trzymając głowicę rozpylającą   
  zwróconą na dół.
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OBSZARY ZASTOSOWAŃ

SPRAYMAX NASTAWNA GŁOWICA DO ROZPYLANIA

DZIĘKI STOSOWANIU SYSTEMU SPRAYMAX PAINTREPAIR ZYSKUJE SIĘ DO 50% OSZCZĘD-
NOŚCI NA KOSZTACH PROCESU W PORÓWNANIU Z PISTOLETEM LAKIERNICZYM

GŁOWICA Z ELASTYCZNĄ NASTAWĄ

Kierunek i wielkość strumienia można optymalnie dostosować do 

naprawianego obszaru i jego wielkości w sposób prosty i szybki.

• Kierunek rozpylania można dopasowywać pionowo i poziomo

• Wielkość kształtu pola natrysku można dopasowywać 

 dowolnie (od maksimum do minimum)

• Wielkość kształtu pola natrysku można dodatkowo 

 korygować odległością rozpylania

10 cm

5 cm

15 cm

15 cm

Obszar B:
W tym obszarze możliwe jest prze-
prowadzenie naprawy lakierniczej 
przy pomocy SprayMax– zależy to od 
wymagań i doświadczenia lakiernika.

Obszar A:
W tym obszarze SprayMax 
idealnie nadaje się do napraw lakier-
niczych.

Obszar C:
W tym obszarze nie zaleca się 
przeprowadzania napraw lakierni-
czych przy użyciu SprayMax.

Źródło: Allianz Zentrum für Technik GmbH – Wydział Technologii Pojazdów Silnikowych
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PRODUKTY 

Aplikacja
Idealny preparat adhezyjny zwiększający przy-
czepność kolejnych warstw (podkładów/lakierów) 
do większości tworzyw sztucznych.

Zalety
• Wystarczy jedna lekka, cienka, równomierna 
 i zamknięta warstwa
•   Doskonałe właściwości adhezyjne
•   Bardzo szybkoschnący
•   Bardzo elastyczny
•   Wysokowydajny
•   Może być pokryty wszystkimi 
 konwencjonalnymi podkładami wypełniającymi  
 i lakierami nawierzchniowymi

Art.Nr. / Kolor

945 808
transparentny
400 ml

PODKŁAD DO PLASTIKÓW

Shake well for 2 min 1 a 1-2 µm 10 min/20°C

Aplikacja
Podkład 1K jest przeznaczony dla przeszlifowanych 
oraz nowych części OEM. Jest to szybkoschnący 
podkład o dobrej przyczepności do metalowych i 
aluminiowych podłoży, o bardzo dobrym działaniu 
izolującym i właściwościach antykorozyjnych. 

Zalety
• Szybkoschnący
•   Doskonałe właściwości adhezyjne
•   Doskonałe właściwości antykorozyjne 

Art.Nr. / Kolor

945 812
szary
400 ml

PODKŁAD 

Aplikacja
2-komponentowy podkład do szybkiej izolacji prze-
szlifowanych powierzchni oraz zwiększający przy-
czepność do elementów aluminiowych.

Zalety
• Bardzo dobra przyczepność
•   Doskonałe właściwości antykorozyjne, 
 w szczególności na elementach aluminiowych 
•   Szybki czas naprawy dzięki drobnej 
 mgiełce aplikacyjnej podczas natrysku 
•   Szybkoschnący
•   Może być pokryty wszystkimi 
 konwencjonalnymi 1K i 2K akrylowymi 
 podkładami wypełniającymi 

Art.Nr. / Kolor

945 807
beżowy
250 ml

WASH PRIMER

3 4

1-2 a 10-15 µm 5-10 min 50 min / 20°C

5

P800 - 1200 P400 - P500

1-2 a 10-15 µm 5  min Potlife: 96 h / 20°C10 min / 20°C
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PRODUKTY 

Aplikacja
Bardzo szybkoschnący 2-komponentowy podkład 
wypełniający o doskonałych właściwościach 
rozlewności i wypełnienia. Zagruntuj większe 
przeszlifowane powierzchnie za pomocą 2-kom-
ponentowanego lub 1-komponentowego podkładu 
gruntującego. 

Zalety
• Wysoka grubość powłoki z bardzo dobrymi 
 właściwościami wypełnienia ubytków
•   Bardzo szybkoschnący, odpowiedni do 
 suszenia w systemie IR
•   Może być szlifowany bardzo łatwo i prosto
•   Wysoka wytrzymałość mechani
•   Może być pokryty lakierami bazowymi 1K a   
 zwłaszcza lakierami nawierzchniowymi 2K 

Art.Nr. / Kolor

945 801
szary
250 ml

945 802
biały
250 ml

945 803
czarny
250 ml

PODKŁAD 

Aplikacja
Puszka aerozolu wstępnie wypełniona propelentem i rozcieńczalnikiem do jednorazowego późniejszego 
napełnienia powłok nawierzchniowych na bazie wody 1K za pomocą urządzenia FillClean do czystego 
napełniania. Idealny do: bazy wodnej DeBeer Serii 900+ i Octoral Octobase ECO Plus napełnianej za 
pomocą urządzenia do napełniania FillClean: Lekko przekręć i zdejmij głowicę natryskową i napełnij 
puszkę 100 mililitrami nierozcieńczonej bazy za pomocą wskazanego urządzenia FillClean. Zalecamy 
przecedzenie bazy przed napełnieniem kubka do napełniania. Należy przestrzegać instrukcji dostarc-
zonej przez producenta sprzętu FillClean. 

Art.Nr. / Kolor

945 814
400 ml

FILL CLEAN

Aplikacja
Universalny, odpowiedni do użycia bezpośrednio 
na goły metal i wszystkich konwencjonalnych po-
wierzchniach plastikowych. Może być aplikowany 
jako podkład wypełniający w systemie mokro na 
mokro lub do szlifowania. 

Zalety
• Może być szybko pokryty lakierami wodnymi   
 jak i rozcieńczalnikowymi lakierami bazowymi
•   Szybkoschnący
•   Bardzo gładki efekt końcowy wierzchniej   
 warstwy
•   Rozwiązanie naprawy pod podkład    
 wypełniający w aerozolu

Art.Nr. / Kolor

945 804
szary
250 ml

945 805
biały
250 ml

945 806
czarny
250 ml

DTM  PODKŁAD GRUNTUJĄCO-WYPEŁNIAJĄCY 

2-3 50-70 µm (DFT) 10 -15 min 10 - 20 min/20 °C 45 min / 20 °C Potlife: 2 h / 20 °C

3-4 a 30 µm 5 - 10 min Potlife: 1 h / 20°CP800 - P120060 min / 20°C

2 a 10 µm 5 minSpray to test 15 min/20°C

Baza wodna
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PRODUKTY 

Aplikacja
Rozcieńczalnik do cieniowania to specjalny pro-
dukt do jednorodnych krawędzi lakierów, w którym 
łączone są lakiery bezbarwne 1K i 2K oraz wierz-
chnie warstwy 2K, z doskonałymi efektami cienio-
wania.

Zalety
• Strefy krawędziowe wolne od przejść w 
 obszarze cieniowania
•   Doskonałe właściwości rozpuszczalności
•   Brak odchyleń w kolorach
•   Matowy po wyschnięciu, musi być polerowany
•   Specjalny do polerowania
•   Możliwy do polerowania bez odrywania   
 krawędzi

Art.Nr. / Kolor

945 813
400 ml

ROZCIEŃCZALNIK DO CIENIOWANIA

2-3 light spray passes 60 months /20°C

Aplikacja
2-komponentowy lakier bezbarwny o bardzo wy-
sokiej odporności na chemikalia, ropę naftową 
i warunki atmosferyczne, do wysokiej jakości i 
długotrwałego uszczelnienia (wykończenia) napra-
wianych i nowych pojazdów podczas prac lakiernic-
zych.

Zalety
• Absolutna odporność na zużycie i zarysowania
•   Doskonałe właściwości rozlewności
•   Trwały wysoki połysk
•   Bardzo dobre właściwości polerujące 
•   Brak odchulenia koloru
•   Doskonała powłoka nawierzchniowa 
•   Odpowiedni również w wyższych    
 temperaturach otoczenia
•   Doskonale nadaje się do dużych powierzchni

Art.Nr. / Kolor

945 800
transparentny 
połysk
250 ml

LAKIER BEZBARWNY MS 

1-2 a 20 µm 10-15 min Potlife: 4h/ 20°C

Aplikacja
Puszka aerozolu wstępnie wypełniona propelentem i rozcieńczalnikiem do jednorazowego późniejszego 
napełnienia powłok nawierzchniowych na bazie wody 1K za pomocą urządzenia FillClean do czystego 
napełniania. Idealny do: bazy konwencjonalnej DeBeer Serii 500 i Octoral Octobase napełnianej za 
pomocą urządzenia do napełniania FillClean: Lekko przekręć i zdejmij głowicę natryskową i napełnij 
puszkę 100 mililitrami nierozcieńczonej bazy za pomocą wskazanego urządzenia FillClean. Zalecamy 
przecedzenie bazy przed napełnieniem kubka do napełniania. Należy przestrzegać instrukcji dostarc-
zonej przez producenta sprzętu FillClean. 

Art.Nr. / Kolor

945 815
400 ml

FILL CLEAN

2 a 10 µm 5 minSpray to test 15 min/20°C

Baza rozcieńczalnikowa
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