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Filozofia

Technologia SprayMax – Made in Germany

Rozwój technologii farb w aerozolach rozpoczął się w latach 20 ubiegłego stulecia. Początkowo, technologia ta została jedynie zarejestrowana jako 
patent, a jej szeroki rozwój rozpoczął się od roku 1945 i trwa do dnia dzisiejszego. Epokę farb w aerozolach zapoczątkował Peter Kwasny, który w 
roku 1965 w Stanach Zjednoczonych uznawszy pomysł lakierowania aerozolami 
za wspaniały rozwinął go dalej tak, aby możliwe stało się również aplikowanie w ten sposób lakieru. To z kolei dało początek produkcji lakierów w 
sprayu i zaprawek w kolorach, którymi lakieruje się samochody.

„Auto-K” było i nadal jest skrótem prostej i szybkiej naprawy lakierniczej samochodu. Pojęcie „Warsztat lakiernika samochodowego w aerozolu” 
stało się znane w kręgach zawodowych. Od tego czasu firma Peter Kwasny GmbH, która została założona w roku 1964 odgrywa ważną rolę w 
szybkim rozwoju sektora lakierów w aerozolach.

Pod koniec lat 90, postawiono kamień milowy w rozwoju technologii lakierów w aerozolach. Rewolucyjnym wynalazkiem, który istotnie zmienił świat 
tych farb było pojawienie się opatentowanego systemu lakierów w sprayu – „SprayMax". Ta innowacyjna technologia aerozolowa łączy mobilność 
i elastyczność lakierów w sprayu z właściwościami aplikacji charakterystycznymi dla pistoletu lakierniczego.
Program SprayMax zaczynał od pojedynczych produktów, ale dzisiaj obejmuje kompletny system lakierniczy
– System SprayMax PaintRepair. Wszystkie produkty, kolory i aplikacje wymagane do profesjonalnej naprawy lakierniczej znajdują się w gamie 
wyrobów systemu SprayMax.

Wynikiem tego jest: innowacyjna Technologia SprayMax – Made in Germany.

Raz jeszcze firma Peter Kwasny GmbH podkreśliła swoją pozycję lidera innowacji na rynku technologii lakierów w sprayu i wytyczyła nowe ścieżki 
na tym rynku – na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.spraymax.com

Korzyści ze stosowania SprayMax:

- Unikalna technologia lakierów w sprayu, również w technologii dwukomponentowej
- Lakiery naprawcze do samochodów lub lakiery oryginalne innych systemów lakierniczych
- Szybkie i ekonomiczne naprawy lakiernicze niewielkich uszkodzeń
- Różnorodne pola zastosowań (np. samochody, pojazdy użytkowe, przemysł, handel)
- Cały proces lakierowania może zostać wykonany za pomocą aerozoli SprayMax
- Profesjonalne wyniki lakierowania w porównaniu do pistoletu lakierniczego
- Brak uzależnienia od jednego określonego środowiska pracy, SprayMax jest mobilny i elastyczny
- Brak uzależnienia od kabin lakierniczych, pistoletów lakierniczych, sprężarek i przyłączy
- Nie są potrzebne żadne narzędzia ani czas na ich czyszczenie
- Spełnia przyszłe normy w zakresie VOC*

* VOC = lotne związki organiczne = ogólny termin zbiorczy stosowany do lotnych związków organicznych w farbach
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Technologia Aerozoli

 

Stałe ciśnienie

* Źródło: Raport sporządzony przez Frauenhofer Institute dla Production Technology and Automation (IPA), Stuttgart

Gradient ciśnienia i wydajność*

Istotną cechą charakterystyczną dla równego lakierowania jest stałe ciśnienie podczas aplikacji. Dzięki unikalnej recepturze, ciśnienie i wyda-
jność 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).

spray w aerozolu
↓

zacieki

SprayMax
↓

efektywna powłoka

pistolet lakierniczy
↓

mgła lakiernicza

Technologia Aerozoli

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 suk-
ces w dziedzinie naprawy lakierów samochodowych, ta rewolucyjna technologia stopniowo zdobyła przewagę nad innymi aplikacjami. W przypad-
ku 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 lakiernicze-
go, ale z mniejszą mgłą lakierniczą (zapyleniem).

2K epoksydowy podkład 
wypełniający

1K lakier bezbarwny 2K lakier bezbarwny

Metering time [s] Metering time [s] Metering time [s]
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Technologia Aerozoli

Atomizacja

Podsumowanie

Porównanie rozpylenia pistoletu lakierniczego i SprayMax*
W przypadku pistoletu lakierniczego sprężone powietrze pochodzi z zewnątrz i wchodzi w kontakt z drobinami lakieru, krótko po tym jak opuszczą 
one dyszę pistoletu. W ten sposób zostają natychmiast rozproszone i rozprowadzone kątowo, co prowadzi do powstawania rozległego zapylenia w 
najbliższym otoczeniu – które musi zostać ponownie wyczyszczone. SprayMax działa w całkowicie odmienny sposób: propelent rozpuszcza się w 
cząsteczkach lakieru. Po opuszczeniu głowicy natryskowej przez wspominane cząsteczki, proces rozpylania trwa nadal, aż do momentu dotarcia 
do podłoża. Z jednej strony, w źródle strumienia natryskowego znajdują się większe oraz cięższe drobiny, które w bardziej ukierunkowany sposób 
są naprowadzane na powierzchnię, która ma zostać polakierowana. Z drugiej strony stałe rozpylenie zapewnia jednakowe rezultaty wykończenia. 
Ponadto, co przedstawiono na diagramie poniżej, widoczne jest, że strumień SprayMax ma ostrzejsze krawędzie niż krawędzie uzyskiwane przy 
pomocy pistoletu lakierniczego. Jest to dowodem, że cząsteczki koloru lepiej trzymają się razem, 
pozwala to uzyskać znacznie mniejszą mgłę lakierniczą.

SprayMax jest profesjonalnym systemem lakierniczym 1K i 2K, korzystnym dla sektora napraw niewielkich uszkodzeń i zabez-
pieczeń. Jakość jest gwarantowana na poziomie porównywalnym do oryginalnych wykończeń producentów samochodów.
SprayMax stosuje się we wszystkich segmentach rynku przemysłu lakierniczego – napraw samochodów (na linii), udoskonaleń 
na rynku PBE oraz ogólnie w przemyśle, a także w niektórych dziedzinach architektury.

* Źródło: Raport sporządzony przez Frauenhofer Institute dla Production Technology and Automation (IPA), Stuttgart

Mgła lakiernicza

Pistolet lakierniczy

Puszka lakieru w aerozolu

Puszka lakieru w aerozolu

Pistolet lakierniczy

Powierzchnia lakierowana

Lakier bezbarwny 2K  pistolet 
lakierniczy

Lakier bezbarwny 2K 
SprayMax
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Technologia Aerozoli

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

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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Zdjąć czerwony przycisk aktywacyjny

Przezroczysta zatyczka

Głowica rozpylająca SprayMax

Wężyk podający i zawór

Gaz pędny

2K baza lakieru

2K trzpień aktywacyjny

Osobny pojemnik na utwardzacz

2K aktywator +  potrójne uszczelnienie

Kulki mieszające

Umieścić czerwony przycisk aktywacyjny
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SprayMax nastawna głowica do rozpylania

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
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Technologia Aerozoli

Wyposażenie puszek SprayMax

Nowy system kodu kolorów
Produkty SprayMax są podzielone 
na grupy odpowiednie do etapów procesu, 
zostały zaopatrzone także w kody kolorów 
(to lepszy przegląd, mniejsze ryzyko pomyłki, 
lepsze ułożenie w części magazynowej lakier-
ni).

Pierścień kodu koloru
Jest przytwierdzony do puszki (brak ryzyka 
pomyłki np. jak w przeszłości, kiedy kolorowa 
zatyczka się gubiła lub została przypadkowo 
zamieniona).

Informacje na temat procesu / piktogramy
Etapy procesu i dane techniczne przedstawiono w postaci piktogramów 
bezpośrednio na etykiecie (szybszy przegląd danych technicznych 
będących uzupełnieniem kart technicznych dostępnych online)

Nastawna dysza rozpylająca
Dysza rozpylająca może być płynnie nastawiana w kieru-
nku pionowym, poziomym oraz w odniesieniu do wielkości 
pola natrysku (mniejsza mgła, mniejsze zużycie, mniej 
        pracy związanej z maskowaniem i wykończeniem).

Przezroczysta zatyczka
Zastępuje kolorową i pozwala użytko- wnikowi 
zobaczyć pierścień kodu 
koloru.
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Sytuacja na rynku

Obszary zastosowań

Naprawy punktowe, naprawy kosmetyczne, naprawy od ręki, naprawy lakiernicze?

Najgorętszymi słowami kluczowymi w dziedzinie napraw lakierniczych na przestrzeni ostatnich lat były naprawy punktowe i ostatnio naprawy 
kosmetyczne. Naprawy punktowe oznaczają metodę, gdzie naprawia się wyłącznie miejsce uszkodzenia. Ostatnio, termin ten zaczął obejmować 
wiele napraw kosmetycznych, a także wiele innych rodzajów napraw (foteli samochodowych, desek rozdzielczych, itp.). Mimo, że rynek ten 
wyraźnie wykazuje potencjał, naprawy typu punktowego w większości pozostają domeną jednostek nowych na rynku.
Specjalizujemy się w produkcji aerozoli, które ułatwiają przeprowadzenie szybkiej i łatwej, a jednocześnie profesjonalnej 
naprawy lakierniczej. SprayMax umożliwia dokonanie naprawy lakierniczej niskimi kosztami.

System SprayMax PaintRepair w wielu przypadkach umożliwia dotarcie do klientów, którzy ze względu na koszty nie byliby w normalnych war-
unkach zainteresowani konwencjonalną naprawą lakierniczą.
Skutek: Klient odjeżdża, ponieważ nie chce zapłacić za drogą naprawę lakierniczą – A wtedy Wy tracicie potencjalną sprzedaż.
Aerozole SprayMax są idealne do niewielkich i średniej wielkości napraw lakierniczych w "widocznych" miejscach lub na dużych powierzchniach, 
na przykład zderzakach lub panelach bocznych.

Ponadto, SprayMax umożliwia warsztatom samochodowym rozszerzenie działalności o naprawy lakiernicze i wzbogacenie gamy usług napraw 
drobnych uszkodzeń.
Nasze rozwiązanie: Naprawa lakieru "SprayMax PaintRepair".

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.

Dzięki stosowaniu Systemu SprayMax PaintRepair zyskuje się do 50% oszczędności na kosztach 
procesu w porównaniu z pistoletem lakierniczym

Źródło: Allianz Zentrum für Technik GmbH – Wydział Technologii Pojazdów Silnikowych
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Lakier bezbarwny
30-50 µm

Doskonałe
i ekonomiczne 

powłoki

Wypełniacz
np. AC-Podkład gruntująco-wypełniający

Baza / Warstwa wierzchnia
15-20 µm

Podkład wypełniający
30-40 µm

Szpachlówka
100-200 µm

Podkład gruntujący/kataforeza
18-25 µm

Przygotowanie
np. środek do usuwania silikonu,  

spray antystatyczny, 
środek poprawiający przyczepność

Elementy metalowe/ z tworzywa sztucznego

Powłoki samochodowe
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Lakier do cieniowania
np. lakier bezbarwny

Lakiery bezbarwne  
i do cieniowana

Doskonałe
i ekonomiczne 

powłoki

Uszczelniacze
FillClean® / Fill In System

Wypełniacz
np. AC-Podkład gruntująco-wypełniający

Baza i warstwy 
nawierzchniowe

Wypełniacze

Szpachlówka
np. szpachlówka natryskowa

Szpachlówka

Podkład gruntujący
np. antykorozyjny podkład gruntujący,

Wypełniający podkład epoksydowy

Podkłady gruntujące / 
wypełniające

Przygotowanie
np. środek do usuwania silikonu,  

spray antystatyczny, 
środek poprawiający przyczepność

Przygotowanie 
powierzchni

Warstwy  
nawierzchnie
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Przygotowanie powierzchni

Zmywacz silikonowy

Wodny silikonowy zmywacz

Zastosowanie
Bogaty w składniki aktywne, łagodny środek 
czyszczący do dokładnego usuwania silikonu, 
smarów, olejów, wosku, brudu, smoły i sadzy. 
Ten wysokiej jakości zmywacz silikonu posiada 
doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające 
oraz zwiększa przyczepność do wszelkich powłok 
lakieru. Produkt jest stosowany do lakierów rozpu-
szczalnikowych.

Zalety
• Dobry efekt czyszczenia i odtłuszczenia
• Zwiększa przyczepność
• Maksymalna wydajność
• Równomierna atomizacja
• Wystarczy jedno lekkie rozpylenie
• Głęboka penetracja elementów  
 z tworzyw sztucznych

Zastosowanie
Bogaty w składniki aktywne łagodny środek 
czyszczący do dokładnego usuwania silikonu, 
tłuszczów, olejów, wosku, brudu, smoły i sadzy. 
Ten wysoko wydajny zmywacz posiada doskonałe 
właściwości czyszczące i odtłuszczające oraz 
zwiększa przyczepność do podłoża i zmniejsza 
efekt elektrostatyczny. Doskonałe właściwości 
czyszczące i odtłuszczające. Produkt jest przezna-
czony do stosowania do podkładów na bazie wody.

Zalety
• Dobry efekt czyszczenia i odtłuszczenia
• Zwiększa przyczepność
• Maksymalna wydajność
• Równa atomizacja
• Wystarczy jedno lekkie rozpylenie
• Zmniejsza efekt elektrostatyczny

Nr Art. / Kolor

680 094
transparentny

Nr Art. / Kolor

680 090
transparentny

1 cienka warstwa wycierać suchą i 
czystą szmatką

1 cienka warstwa wycierać suchą i 
czystą szmatką

Promotor adhezji do tworzyw sztucznych

Zastosowanie
Idealny promotor przyczepności dla kolejnych 
powłok na większości tworzyw sztucznych (patrz 
Karata Techniczna).

Zalety
• Wystarczy jedno lekkie, cienkie  
 i równe rozpylenie
• Doskonała przyczepność
• Bardzo szybko schnie
• Możliwy do przelakierowania  
 już po 10 minutach
• Maksymalna elastyczność i wydajność
• Bezbarwny, ze srebrnym pigmentem

Nr Art.  / Kolor

680 009
jasno-srebrny

1 warstwa
około 1 - 2 µm

czas odparowania
2 - 3 min

ponowne lakier.
10min / 20°C

10 min / 20°C
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Przygotowanie powierzchni

Środek do czyszczenia pistoletu

Zastosowanie
Bogaty w substancje aktywne specjalny środek 
czyszczący do skutecznego czyszczenia pistoletów 
lakierniczych. Może być uniwersalnie stosowany do 
lakierów 1K na bazie rozpuszczalnika i lakierów 1K na 
bazie wody, a także do nieutwardzonych lakierów 2K. 
Krótkie i długie dysze umożliwiają czyszczenie pistoletu 
lakierniczego, bez pozostawiania resztek i konieczności 
rozbierania. Doskonale nadaje się do szybkiego czysz-
czenia głowicy natryskowej Variator.

Zalety
• Czyści pistolety lakiernicze zabrudzone  
 zarówno lakierami na bazie rozpuszczalnika  
 jak i lakierami na bazie wody
• Szybkie czyszczenie, bez pozostawiania 
 resztek, dzięki sile rozpuszczalnika
• Opcjonalnie z krótszą lub dłuższą dyszą
• Pistolet lakierniczy można wyczyścić bez  
 konieczności rozbierania
• Czyści głowicę natryskową Variator
• Lepsze efekty czyszczenia dzięki ciśnieniu  
 w puszce
• Dozowanie

Nr Art. / Kolor

680 095 
transparentny

Podkład do reflektorów

Zastosowanie
Specjalny środek na bazie wody o wysokiej 
przyczepności (grunt adhezyjny) do naprawy lamp, 
reflektorów z poliwęglanu. Tworzy idealne podłoże do 
aplikacji powłoki ochronnej 
z lakieru bezbarwnego 2K do reflektorów. 
Nr Art. 684 066.

Zalety
• Specjalny produkt do przygotowania  
 reflektorów z tworzywa sztucznego
• Doskonała przyczepność
• Wysoka elastyczność
• Szybkoschnący
• Nie wpływa negatywnie na przezroczystość
• Aplikowany następnie lakier bezbarwny  
 do reflektorów zapewnia bardzo dobrą  
 ochronę przed uderzeniami kamieni  
 i zadrapaniami
• Dostępny także w zestawie (684 099)  
 lub w zestawie naprawczym (680 485)

Nr Art. / Kolor

684 098 
transparentny

Na sucho: P180/
P240/P320/P400/

P500/P800 

Na mokro: P1000/ 
P2000/P4000

1 warstwa
15 µm

czas odparowania:
40min/ 20°C

250 ml

Page 13



Grunty / wypełniacze

Antykorozyjny podkład gruntujący1K

Zastosowanie
Podkład gruntujący przeznaczony do ochrony 
przed korozją o bardzo dobrej przyczepności. Na-
daje się do powierzchni nielakierowanych, szlifowa-
nych i nieszlifowanych. Nie nadaje się do pokrywa-
nia przez produkty poliestrowe.

Zalety
• Doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne
• Bardzo dobra przyczepność
• Certyfikat spawalności: "odpycha"  
 odpryski spawalnicze
• Może być stosowany na polakierowanych  
 powłokach

Nr Art. / Kolor

680 001
czerwono-brązowy

2 - 3 warstwy
każda około
10 -15 µm

czas odparowania:
3 - 5 min

ponowne lakiero:
10 -15 min / 20°C

15 - 60 min/20°C
IR: 7 min

P400 - P500
P800

Szybkoschnący podkład epoksydowy 1K

Zastosowanie
Uniwersalny, szybkodziałający epoksyd 1K o 
doskonałej przyczepności zapewniający zabezpie-
czenie antykorozyjne. Zalecany do naprawianych ele-
mentów i napraw punktowych, ale także jako izolator 
do przeszlifowanych miejsc. Idealnie nadaje się do 
wszelkich metalowych podłoży, np. stali, stali nierd-
ze., anodowanego aluminium, mosiądzu, fabrycznych 
powłok, różnych tworzyw sztucznych, materiałów syn-
tetycznych wzmocnionych włóknem szklanym.

Zalety
• Doskonała przyczepność
• Wspaniałe zabezpieczenie antykorozyjne
• Odporny na działania wilgoci
• Doskonała struktura warstwy
• Wysoka stabilność
• Może być natychmiast szlifowany

Nr Art. / Kolor

680 299
szary

2 warstwy
każda 15 µm 
(TSD 30 µm)

czas odparowania
3 min

P400 - P5006 min / 20°C
IR: 5 - 8 min
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Grunty / wypełniacze

Podkład gruntująco-wypełniający 1K - odcienie szarości

Zastosowanie
Zalecany do napraw małych uszkodzeń / napraw 
punktowych i do lakierowania części jako anty-
korozyjny podkład gruntujący lub jako podkład 
wypełniający. Odpowiedni do stosowania na: stal, 
stal ocynkowaną, aluminium, materiały wzmocnio-
ne włóknem szklanym, utwardzone stare powłoki 
lakiernicze, jako grunt do części zamiennych, 
podłoża poliestrowe. (Nie nadaje się do pokrywania 
produktami poliestrowymi i EP).

Zalety
• Nadaje się do stosowania na wszystkich  
 rodzajach powierzchni metalowych
• Doskonała przyczepność, dobre  
 zabezpieczenie antykorozyjne
• Dobra zdolność do wypełniania
• Może być stosowany zamiennie jako  
 grunt lub wypełnienie
• Dostępny w różnych odcieniach szarości  
 (aby można go było dopasować do odcienia  
 podkładu/warstwy nawierzchniowej)
• Nadaje się do aplikacji na lakiery 
 wodne i rozpuszczalnikowe
• Możliwe jest stosowanie procesu  
 mokre-na-mokre
• Łatwy do rozprowadzenia, szybkoschnący
• Łatwy do szlifowania
• Idealny do napraw miejscowych (szczególnie 
 na powierzchniach szlifowanych)

• Dzięki zoptymalizowanej strukturze i  
zoptymalizowanemu procesowi zużywa  
się mniej lakieru

Nr Art. / Kolor

680 271
biały
680 272
jasno-szary
680 274
szary
680 276
ciemno-szary
680 277
czarny

680 278
beżowy

1 - 3 warstwa
każda około  15 µm

czas odparowania:
3 - 5 min

ponowne lakiero: 
25 min / 20°C

IR: 7 min P400 - P500

Odwzorowanie kolorów powłok / Odcienie podkładów
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Grunty / wypełniacze

Podkład epoksydowy 2K

Zastosowanie
Uniwersalny wypełniający podkład epoksydowy 2K 
odpowiedni do wszelkich trudnych podłoży np. me-
tal, metale nieżelazne, ocynkowana blacha stalowa 
lub anodowane aluminium.

Zalety
• Doskonała przyczepność i właściwości  
 antykorozyjne, także na trudnych  
 powierzchniach takich, jak aluminium
• Długi czas przetwarzania: ok. 4 dni  
 roboczych w temp. 20°C
• Doskonała pełna pielęgnacja i bardzo  
 gładkie krycie
• Wyjątkowe właściwości izolacyjne,  
 szczególnie przeciw przenikaniu wody
• Może być pokryty wszystkimi  
 konwencjonalnymi systemami podkładów 
 1K i warstwami nawierzchniowymi 2K, a  
 także wyrównany materiałami poliestrowymi

Nr Art. / Kolor

680 032
beżowy

680 033
szary

680 034
czarny

2 - 3 warstwy
kada 30 µm

czas odparowania
10 - 15 min;         

ponowne lakiero
15 min - 12h/20°C

12 h / 20°C
30 min / 60°C
IR: 20 - 30 min

P400 - P500
P800

czas użycia:
4 days / 20°C

Szybkoschnący podkład gruntująco-wypełniający 2K 

Zastosowanie
Uniwersalny, szybkoschnący podkład gruntujący 
2K do samochodowych prac lakierniczych wysokiej 
jakości. Idealny do napraw częściowych i punk-
towych.

Zalety
• Nie zawiera izocyjanianów i jest odporny na  
 działanie rozpuszczalników
• Szybkoschnący (1 godz. w temp. 20°C)
• Dobrze nadaje się do szlifowania (może  
 być szlifowany na sucho i na mokro  
 w temp. 20°C)
• Duży potencjał wypełnienia (<120 µm)
• Doskonała przyczepność, także na  
 nielakierowanych blachach i ocynkowanych  
 powierzchniach oraz na przeszlifowanych  
 starych powłokach lakieru
• Może być pokryty wszystkimi  
 konwencjonalnymi systemami podkładów  
 1K i warstw nawierzchniowych 2K

Nr Art. / Kolor

680 031
szary

684 031
szary

2 - 3 warstwy
każda około  30 µm

czas odparowania
5 - 10 min

ponowne lakiero:
20 min / 20°C

60 min / 20°C
30 min / 60°C

IR: 15 min

P800 czas użycia:
24h / 20°C

250 ml
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Grunty / wypełniacze

Grunt reaktywny 2K

Zastosowanie
2-składnikowy podkład gruntujący do szybkiej izo-
lacji przeszlifowanych miejsc w ramach naprawy 
lakierniczej samochodu. Nadaje się na wyczysz-
czone i przeszlifowane podłoża takie jak stal, alu-
minium, podłoża utwardzone, szpachle 2K i stare 
powłoki lakieru.

Zalety
• Bardzo dobra przyczepność
• Doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne,  
 szczególnie aluminium
• Krótki czas procesu
• Rozpylenie z minimalną mgłą
• Szybkoschnący
• Możne być pokrywany wszystkimi  
 akrylowymi podkładami wypełniającymi  
 1K i 2K
• (Nie pokrywać lakierami na bazie wody ani  
 podkładami epoksydowych 2K.  
 Nie pokrywać też szpachlówkami 2K UP)

Nr Art. / Kolor

680 029
oliwkowo-szary

684 029
oliwkowo-szary

1-2 warstwy
10-15 µm

czas odparowania:
5 min

10 min / 20°C
25 min / 20°C

czas użycia:
96h / 20°C

250 ml

Podkład gruntująco-wypełniający DTM 2K

Zastosowanie
Uniwersalny podkład gruntująco-  wypełniający 
2K, który może być aplikowany bezpośrednio na 
niepolakierowany metal i wszelkiego rodzaju po-
wierzchnie z tworzyw sztucznych. Nadaje się także 
do aplikacji mokro-na-mokro lub jako zwykły grunt 
wypełniający.

Zalety
• Można na niego szybko aplikować wszystkie  
 podkłady / warstwy nawierzchnie na bazie  
 wody lub konwencjonalne
• Szybkoschnący
• Doskonała warstwa nawierzchniowa
• Podłoże odpowiednie jako baza dla  
 szpachlówki

Nr Art. / Kolor

684 260
jasno-szary

684 261
czarny

1-3 warstwy         czas odparowania: 
5 – 10 min

czas użycia 
8h/20°C

IR: 2 min / 50°C 

250 ml
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Szpachlówki

2K PE spray wypełniający

Zastosowanie
Podkład wypełniający w sprayu zapewnia szybkie 
wyrównanie nierówności na większych obszarach, 
głębokich znaków po szlifowaniu i punktowych nap-
rawach miejscowych.
Może być stosowany na wszystkich powierzchniach, 
a nawet tam gdzie tworzywo sztuczne jest wzma-
cniane włóknem szklanym.

Zalety
• Bardzo wysoka struktura warstwy 
 (grubość do 450 mikrometrów)
• Szybkoschnący, nawet w przypadku  
 grubych warstw
• Tworzy gładkie powierzchnie, bez fal
• Dobre właściwości ścierne 
• Idealny do małych obszarów

Art.No. / Color

684 026
jasno szary

2 warstwy
każda okolo

165 µm

czas odparowania
20 min

sandable:
5h / 20°C oder
 30 min / 60°C

P180 - 500

250 ml

Szpachlówka w aerozolu

Zastosowanie:
Szpachlówka natryskowa służy do wyrównania 
bardzo małych rys oraz szczątkowych obszarów 
nierówności. Po wypełnieniu rys po szlifowaniu 
i nieruwności praca zostaje zakończona. Dzięki 
doskonałym właściwością trwałości, wysoka 
grubość warstwy może być tworzona w ciągu kil-
ku powłok natryskowych. Szpachla natryskowa 
posiada doskonałą przyczepność i właściwości 
wypełniające.

Zalety:
• Wysoka trwałość
• Szybkie schnięcie i dobre właściwości  
 ścierne 
• Dobra przyczepność do powierzchni

Art.No. / Color

680 016
szary

2  warstwy
każda około
 40 - 45 µm

czas odparowania 
 5 min

30 min / 20° P400 - P500
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Wypełniacze

Puder kontrolny w sprayu

Zastosowanie
Produkt ten wyróżnia się dzięki drobnej dyspres-
ji, która tworzy cienką, jednorodną i drobniutką 
warstwę o dobrych właściwościach ściernych. Po-
prawia to skuteczność szlifowania i lakierowania.

Zalety
• Dokładna, jednorodna mgła
• Nawet na zwilżonych powierzchniach 
• Proszkowa o dobrych właściwościach  
 ściernych

Art.No. / Color

680 100
czarny

1 warstwa 1 min P400 - P1000

Wypełniacz akrylowy 2K

Zastosowanie
Profesjonalny szybkoschnący podkład wypełniający 
z doskonałą zdolnością wypełnienia, bardzo skute-
cznie izoluje stare prace lakiernicze. Może być 
stosowany na średnich powierzchniach. Na prze-
tarciach dużej przeszlifowanej powierzchni użyj        
najpierw podkładu gruntującego.

Zalety
• Bardzo dobrze wypełnia pory 
• Bardzo dobra rozlewność
• Duża wytrzymałość mechaniczna
• Bardzo dobry efekt izolowania 
• Łatwy do obróbki mechanicznej
• Szybkoschnący, doskonale nadaje się do  
 suszenia w podczerwieni
• Może być stosowany jako podkład
 mokro-na-mokro
• Może być aplikowany ze wszystkimi  
 konwencjonalnymi podkładami 1K i  
 systemami nawierzchniowymi 2K,  
 szczególnie nadaje sie do  
 wodorozcieńczalnych lakierów bazowych

Art.No. / Color

680 036
szary

684 036
szary

2 - 3 warstwy
każda około

20 µm

czas odparowania 
5 -10 min

ponowne lak.: 
10 - 15 min/20°C

3-4 h / 20°C, 
IR: 25 min

P600 - P1000
P800 - P1200

Potlife: 
24h / 20°C

250 ml

AC Podkład akrylowy 1K

Zastosowanie
Akrylowy podkład wypełniający o dobrej stabilności, 
szybkoschnący i doskonały do suchego szlifowa-
nia. Idealny do napraw punktowych. Może być apli-
kowany na stali, stali ocynkowanej, aluminium i na 
tworzywach sztucznych.

Zalety
• Doskonałe właściwości wypełniające
• Dobra stabilność
• Doskonałe właściwości szlifowania na sucho
• Może być aplikowany ze wszystkimi  
 standardowymi lakierami bazowymi 
 1K i 2K, szczególnie nadaje się do  
 lakierów wodorozcieńczalnych

Art.No. / Color

680 280
jasny szary

680 282
średni szary

680 281
ciemny szary

2 - 3 warstwy 
kada około

20 µm

czas odparowania 
5 min

ponowne lak.:
10-15 min / 20°C

15 min / 20°C, 
IR: 3 min

P400 - P500
P800
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Bazy i lakiery nawierzchniowe

FillClean® Aerosol Filling Machine

Zastosowanie
FillClean to pneumatyczne urządzenie do 
napełniania aerozoli (wypełnia on areozole kwaśny), 
dla rozpuszczalnikowych i wodnych lakierów 
bazujących na lakierach producentów  samocho-
dowych.

Zakres dostawy 
• FillClean maszyna napełniajca 
• FillClean napełniający cylinder ze zintegrowa-
nym usuwaniem nasadki
      *picture similar

Zalety
• Prosty w użytku
• Bez potrzeby czyszczenia, bez odpadów
• Nietoksyczny dla zdrowia i skóry
• Oszczędność miejsca, uproszczona praca
• Zgodność z przepisami VOC
• Niskie koszty inwestycyjne 
• Większe korzyści poprzez wskazanie  
 koloru na pokrywie 

Art.No.

990 245

FillClean® Napełniarka - Dane techniczne
• Zasady działania pneumatycznego
• Średnica  132 mm
• Wysokość 366 mm
• Wysokośc drzwi 123 mm
• Masa własna  4 kg
• Masa całkowita 4,23 kg
• Wypełnienie cylindra o średnicy 135 mm
 Wysokość 65 mm
• Pojemność 100 ml
• Ciśnienie napełniające 7-9 bar/100-130 psi
• Punkt załamania   60 bar/approx. 870 psi
• Temperatura użycia +5°C until +50°C  
  (+41 until +122 degrees F)

Uwaga
Ważna modyfikacja techniczna została wp-
rowadzona w urządzeniu do napełniania Fill-
Clean. Oryginalny odcień koloru może być 
wypełniony tylko przy włożonej podkładce 
napełniania. Urządzenie FillClean zostało 
wyposażone w odpowiedni mechanizm 
bezpieczeństwa. 

Znajdziesz tu informacj na temat dalszych użyć wypełniacza FillClean w naszej  broszurze (Artykuł nr .: 992 305) lub naszej instrukcji użycia FillClean.

*
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Bazy i lakiery nawierzchniowe 

 Adapter FillClean® do napełniania250ml

Zastosowanie
Adapter do napełniania FillClean stosowany jest do napełniania puszek o pojemności 250ml i służy do 
zapewnienia stabilnego zamocowania niższych puszek.

Art.No. / VE

990 014

VE = 1

Zestaw nasadek FillCLean

Zastosowanie
Zestaw nasadek FillClean umożliwia czyste napełnianie puszek SprayMax 2K Fill In dla 2-komponen-
towych lakierów nawierzchniowych na bazie rozpuszczalnika, jak również napełnianie puszek 1K Fill 
In.

Art.No. / VE

990 246

VE = 6

Nasadka puszki z zintegrowanym 
przyciskiem zwalniającym 2K, 
dodatkową nasadką do napełniania 
i pierścieniem adaptera (komplet 6 
szt.,  Art. Nr. 990 246) są również wy-
magane do napełniania urządzenia 
FillClean® 

1K FillClean® nasadka

Specjalna nasadka puszki, jest 
również wypełnieniem puszki 
zawierająca sterownik do urządzenia 
FillClean®.

1K Fill In nasadka

Standardowan nasadka puszki z 
dodatkową nasadką do napełniania 
(komplet 6 szty., Art. Nr. 990 246) jest 
również wymagana do założenia z 
urządzeniem FillClean®. 

FillClean® Płyta mocująca

Application
Płyta mocująca FIllClean służy do prostego i bezbłędnego zamocowania i przeprowadzenia węża 
ciśnieniowego, gwarantując bezpieczne i precyzyjne napełnienie w oryginalnej barwie. Ponadto 
stabilność urządzenia FillClean poprawia się przez płytę mocującą

Art.No. / VE

990 242

VE = 1

2K nasadka
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Bazy i lakiery nawierzchniowe

FillClean®

1K FillClean®dla wodorozcieńczalnych lakierów bazowych 1K

Dla konkretnego odcienia koloru z wypełnieniem lakierami wodorozcieńczalnymi 1K, opartymi na marce i jakości produ-
centów lakierów wymienionych obok. Rezultatem jest gotowy do użycia SprayMax 1K- puszka lakieru w aerozolu na bazie 
wody w wymaganym odcieniu. Gwarantuje bardzo wysoką jakość produktu. SpraMax FillClean/ Fill in ma swój własny, spe-
cyficzny preparat, dlatego jest idealnie dopasowany do odpowiednich systemów lakierów różnych producentów lakierów 
dostępnych na rynku.

1K FillClean® / Fill In dla wodorozcieńczalnych lakierów bazowych 1K
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Bazy i lakiery nawierzchniowe

1K FillClean® / Fill In dla wodorozcieńczalnych lakierów bazowych 1K

Art.-No. dla modelu FillClean®

Producent Produkt
Seria

A
Seria

B
Seria

C
Seria

D 
Seria

E
Produkt

Producenta

De Beer Serie 900 Waterbase 682077

680077

Cromax Cromax Wasserbasislack 682077

680077

Cromax Cromax Pro Wasserbasislack 682355

680355

Glasurit Reihe 90 682077

680077

Helios Mobihel Hydro 682075

680075

Lechler Hydrofan 682078

680078

Lesonal Basecode WB GT 961503

MaxMeyer AquaMax 682078

680078

MIPA WBC 682075

680075

Nexa Autocolor Aquabase 682078

680078

PPG Envirobase 682078

680078

RM Onyx HD 682077

680077

Sikkens Autowave MM 2.0 682076

680076

Spies Hecker Permahyd Basecoat Serie 280/285 682075

680075

Spies Hecker Permahyd Hi-Tec 480 682355

680355

Standox Standohyd Basecoat 682075

680075

Standox Standoblue 682355

680355
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Bazy i lakiery nawierzchniowe

1K FillClean® dla rozcieńczalnikowych lakierów bazowych 1K

Dla konkretnego odcienia koloru z wypełnieniem lakierami rozcieńczalnikowymi 1K, opartymi na marce i jakości produ-
centów lakierów wymienionych obok lub innych systemów lakierów na bazie rozcieńczalników. Rezultatem jest gotowy do 
użycia SprayMax 1K w aerozolu z rozpuszczalnikowym lakierem bazowym 1K w wymaganym odcieniu. Gwarantuje bardzo 
wysoką jakość i satysfakcjonujące rezultaty.

1K FillClean® / Fill in dla rozpuszczalnikowych  lakierów bazowych1K

FillClean®
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Bazy i lakiery nawierzchniowe

1K FillClean® / Fill In dla rozcieńczalnikowych lakierów bazowych 1K

Art.-No. dla modelu FillClean®

Producent Produkt
Seria

A

Spies Hecker Vorlack/ Basecoat 293/295 682070

680070

Standox Basecoat 682070

680070

Universal for all other solvent based 
paintsystems

682071

680071
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Bazy i lakiery nawierzchniowe

2K Fill In dla rozcieńczalnikowych lakierów nawierzchniowych 2K 

2K Fill In dla lakierów nawierzchniowych 2K

Dla konkretnego odcienia koloru z wypełnieniem na bazie rozcieńczalnika lakierów nawierzchniowych 2K w marce i jakości 
producentów lakierów wymienionych obok. Rezultatem jest gotowy do użycia SprayMax 2K w aerozolu z lakierem na-
wierzchniowym 2K na bazie rozcieńczalnika w wymaganym odcieniu. Gwarantuje to bardzo wysoką jakość produktów 
i wyników. System czystego wypełniania puszki ma obowiązek wypełnić 2K Fill In przez 2K rozcieńczalnikowe lakiery  
nawierzchniowe z nowymi urządzeniami FillClean do napełniania. Zestaw 6 nasadek należy zamawiać w tym samym 
czasie (Art.Nr. 990 246). Czas przydatności i przetwarzania końcowego produktu zmienia się w zależności od producenta 
i produktu.

Zgodność FillClean / Fill In aerozoli farb z tych systemów  dostępnych na rynku jest stale zoptymalizowana i rozszerzona dzięki temu, że 
Kwasny ściśle współpracuje z producentami farb.Bieżące przeglądy są dostępne w www.spraymax.com.

FillClean®
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Bazy i lakiery nawierzchniowe

2K Fill In dla rozcieńczalnikowych lakierów nawierzchniowych 2K

Producent Produkt
Seria A Seria

B
Seria

K
Seria

N

Medium Solid

PercoTop PUR 2K MS Topcoat 680 313

Lesonal 2K Topcoat Uni Mischlack 680 083

Sikkens 2K Autocryl Topcoat 680 083

Spies Hecker 2K Decklack 257, 620 680 080

Spies Hecker 2K PUR Topcoat Series 570 680 310

Standox 2K Standocryl 680 080

Standox Multimix 2K PUR Topcoat 680 310

Producent Produkt
Seria

E
Seria

F
Seria

G
Seria

G 250ml
Seria

H
Seria

I
Seria

M
Produkt
Producenta

High Solid

Cromax Imron Elite 680 086 684 086

Cromax Imron Elite HDC 680 086 684 086

Cromax Centari 5035 680 085

Glasurit 2K CV Topcoat Series 58, 68 958 510

Glasurit HS Topcoat Series 22 680 312

Lesonal HS 420 961 502

Lesonal CT Super Thane 2K S2000 Topcoat 680 088

MaxMeyer UHS Duralit Extra Series 110; Series 150 680 084

Nexa Autocolor P 471, P 472 2K-HS+Unidecklacke 680 084

Nexa Autocolor P 494, P 498 Turbo Plus EHS 2K Acryl Topcoat 680 084

PPG PPG Delfleet 2K UHS Topcoat 680 086

RM UNO HD 680 312

Selemix Selemix 7-53X PUR Direct 680 089

Spies Hecker Permasolid HS Autolack 275 680 086 684 086

Spies Hecker Permasolid HS Topcoat Series 670 680 086 684 086

Spies Hecker Permasolid HS Vario Topcoat Series 675 680 086 684 086

Standox Standocryl VOC Autolack 680 086 684 086

Standox Standofleet 2K-HS Topcoat Series 680 086 684 086

Standox Standofleet 2K-HS Dickschicht- Topcoat Series 680 086 684 086
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Lakiery nawierzchniowe (GOTOWE KOLORY)

BMW

kod koloru nazwa koloru Art.No. kolor

303 cosmosschwarz 687501
309 arktissilber met. 687502
354 titansilber met. 687503
475 black saphire met. 687504

Miejsce z informacją o kolorze lakieru

Ford

Mercedes

kod koloru nazwa koloru Art.No. kolor

147 arktikweiss 687401
189 smaragdschwarz 687402
197 obsidianschwarz 687403
744 brillantsilber 687404

Fiat

kod koloru nazwa koloru Art.No. kolor

249 polarweiss 687901

kod koloru nazwa koloru Art.No. kolor

5 frozen white 687301
5SP polarsilber 687302
7VTA frozen white 687301
946 polarsilber 687303
B3 diamond white 687304
FBP diamond white 687304
JHAC panther black 687305
KHAH luganoblau met. 687306
M2 polarsilber 687303
M2P polarsilber 687303
U polarsilber 687303

Originalne kolory OEM

Zalety
• 1 komponentowa baza
• System 2-warstwowy (lakier bazowy  
 i bezbarwny)
• Doskonała autentyczność koloru
• Doskonały wygląd powierzchni
• Wysokie krycie
• Bezpieczna aplikacja

Zastosowanie
Służy do doskonałego dopasowania kolorów 
napraw lakierniczych. Oryginalne kolory OEM, 
dokładnie dopasowują kody kolorów od odpo-
wiednich producentów samochodów. Przygotuj 
powierzchnię i aplikuj bazę a następnie zaaplikuj 
warstwę lakieru bezbarwnego SprayMax 1K czy 
nawet 2K.

2 - 3 warstwy
 Każda około

20 µm

czas odparowania 
5 min / 20°C

15 min / 20°C apply final layer 
of Clearcoat

Miejsce z informacją o kolorze lakieru

Miejsce z informacją o kolorze lakieru

Miejsce z informacją o kolorze lakieru
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Lakiery nawierzchniowe (GOTOWE KOLORY)

Opel

Kod koloru nazwa koloru Art.No. kolor

10L casablancaweiss 687201
10U casablancaweiss 687201
138 starsilber met. 687202
13L polarmeerblau 687203
147 starsilber II met. 687204
282 polarmeerblau 687203
3TU polarmeerblau 687203
474 casablancaweiss 687201
82L starsilber II met. 687204
82U starsilber II met. 687204
83U starsilber II met. 687204
88L starsilber met. 687202
88U starsilber met. 687202
985 polarmeerblau 687203
GF0 casablancaweiss 687201
200 schwarz 687205
286 keramikblau met. 687206
29L keramikblau met. 687206
29U keramikblau met. 687206
359 dschungelgruen 687207
369 rio verdegruen 687208
46L dschungelgruen 687207
46U dschungelgruen 687207
4FU rio verdegruen 687208
547 magmarot 687209
549 marseillerot met. 687210
65 rio verdegruen 687208
65L rio verdegruen 687208
65U rio verdegruen 687208
72 marseillerot met. 687210
72L marseillerot met. 687210
72U marseillerot met. 687210
79L magmarot 687209
79U magmarot 687209
80L schwarz 687205
GQY magmarot 687209

Skoda

kod koloru nazwa koloru Art.No. kolor

1B diamantova stribrna 687902
4K bezova capuccino 687903
9102 diamantova stribrna 687902
9153 seda anthracite 687904
9202 bezova capuccino 687903
9J seda anthracite 687904
L910 diamantova stribrna 687902
LF7T diamantova stribrna 687902
LF8H bezova capuccino 687903
LF8J seda anthracite 687904

VW/Audi

kod koloru nazwa koloru Art.No. kolor

L041 schwarz 687001
L902 grauweiss 687002
L90E alpinweiss 687003
LA7W    reflexsilber 687004
LB5N indigoblau 687005
LB7Z satinsilber 687006
LB9A      candyweiss 687007
LC5F bluegraphite 687008
LC6M brightgreen 687009
LC6P dragongreen 687010
LC9Z      black magic 687011
LD5D chagallblau 687012
LD6D pistazie 687013
LE7Y diamantsilber 687014
LN5Y windsorblau 687015
LP3G flashrot 687016
LW5Z jazzblue perl 687017
LY3D tornadorot 687018
LY7M alusilber met. 687019
LY7T kristallsilber 687020
LY7W silbersee met. 687021
LY9B brillantschwarz 687022
LY9C ibisweiss 687023

Ze względów technicznych, reprodukcyjnych oraz produkcji lakieru, 
te wzory mogą nieco odbiegać od koloru lakieru. 

Miejsce z informacją o kolorze lakieru Miejsce z informacją o kolorze lakieru

Miejsce z informacją o kolorze lakieru
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Lakiery nawierzchniowe (GOTOWE KOLORY)

1K Spray do plastiku 

Zastosowanie
Specjalny produkt dla optymalnego wykończenia 
powierzchni wykonanych z tworzywa sztuczn-
ego w oryginalnym kolorze. Ten produkt powi-
nien być aplikowany tylko na plastiku wcześniej 
zapodkładowanym podkładem zwiększającym 
przyczepność do plastików SprayMax 1K.

Zalety:
• Maksymalnie elastyczny
• Dokładne dopasowanie koloru
• Łatwy w użyciu
• Szybkoschnący 
• Doskonałe krycie
• Wysoka wydajność i wysoka odporność  
 na ścieranie 

2 - 3 warstwy 
każda po

 10 - 15 µm

czas odparowania 
5 min / 20°C

12 h / 20°C
60 min / 50°C

IR approx. 7min

BMW

kod koloru nazwa koloru Art.No.

hellgrau matt 680020
dunkelgrau matt 680021

Citroen

kod koloru nazwa koloru Art.No.

FXX noir 680145

Mercedes

kod koloru nazwa koloru Art.No.

7167 tiefdunkelgrau matt 680022

Peugeot

kod koloru nazwa koloru Art.No.

FTE gris 680170
FXT noir 680171
FZL gris ouragan 680144
FZL gris fonce 680150
HVV gris lion 680182

Renault

kod koloru nazwa koloru Art.No.

071 rouge pompier 680190
20509 noir 680154
205110 gris métal 680185
205152 noir grand brill 680210
20521 gris 680142
205229 gris alu. 680175
20523 gris 680143
20523 gris fonce v2 680213
205272 gris métal 680186
205301 pierre a fusil met. 680157
205302 dark métal 680187
205304 gris métal 680188
205318 anthrac. mét 680189
205338 chrome sat. 680196
20550 gris 680151
20588 gris métal 680184
612 gris 680139
619 gris 680140
642 gris 680141
KNG gris cassiopee 680155

pierre a fusil 680149
gris anthracite 680156
carbone moyen 680174
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Lakiery nawierzchniowe (GOTOWE KOLORY)

Spray do plastiku 1K DTP

Zastosowanie
Produkt przeznaczony do szybkiego i wygodnego 
malowania sprayem na powierzchniach plasti-
kowych. Dostępny w trzech najpopularniejszych 
kolorach. Może być aplikowany bezpośrednio na 
powierzchnię plastikową bez potrzeby aplikacji 
plastycznego promotora adhezj. Idealny dodatek 
do już dostępnych lakierów strukturalnych. 

Zalety
• Może być aplikowany bezpośrednio na  
 powierzchnię plastikową  
• Dostępny w najpopularniejszych  
 odcieniach szarości
• Bardzo dobra przyczepność
• Szybkoschnący
• Może być przemalowany w każdym czasie

Art.No. / Kolor

680 044 
ciemny szary

680 045 
ciemny antracyt

680 046 
czarny

2 - 3 warstwy czas odparowania
5-10 min

dustdry
15 min / 20°C

Lakier strukturalny

Zastosowanie
Specjalny produkt do imitacji samochodowych two-
rzyw sztucznych, zwłaszcza na plastikowe zderz-
aki. Dostępne są różne wykończenia strukturalne. 

Zalety
• Wybór strukturalnego efektu
• Łatwy w użyciu
• Szybkoschnący
• Może być aplikowany ze wszystkimi  
 konwencjonalnymi podkładami 1K  
 i systemami nawierzchniowymi 2K

Art.No. / Color 
Ziarnisty

680 012 
Transparentny
struktura średnia

680 013 
Transparentna
struktura gruba

680 180
Czarna struktura 
średnia

2 - 3 warstwy
każda około
15 - 20 µm

czas odparowania
1 - 5 min / 20°C

24 h / 20°C

1K Spray do felg

Zastosowanie
Odporny o wysokiej wydajności spray do felg dla 
nowych i używanych felg.

Zalety
• Wysoko wydajny
• Szybki i łatwy w użyciu
• Szybkoschnący
• Odporny na uderzenie kamienia,  
 sól drogową i pył hamulcowy

Art.No. / Kolor

680 040  
srebrny 

2 - 3 warstwy
każda około
 15 - 20 µm

czas odparowania
5 min / 20°C

3 h / 20°C

IR approx. 
35 min / 50°C
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Lakiery nawierzchniowe (GOTOWE KOLORY)

1K Lakiery nawierzchniowe CV

Zastosowanie
Dla prac lakierniczych z wysokiej jakości lakiera-
mi nawierzchniowymi, napraw punktowych na 
samochodach i motocyklach.

Zalety
• Łatwy w użyciu
• Wysoka wydajność 
• Bardzo dobre krycie
• Szybkoschnący
• Bardzo dobra rozlewność
• Wysoki połysk
• Nadający się do polerowania

2 - 3 warstwy
kazda około
15 - 20 µm

czas odparowania 
1 - 5 min / 20°C

3 h / 20°C
30 min / 60°C

IR approx. 7min

DAF

kod koloru nazwa koloru Art.No.

0527076 gris chassis 680205

Mercedes

kod koloru nazwa koloru Art.No.

7350 novagrau 680107
9147 arktikweiss 680135

Renault

kod koloru nazwa koloru Art.No.

00389 weiss 680120
01309 gelb kerax 680126
01708 rot premium 680124
01733 rot 680125
02317 blanc 680159
02606 schwarz 680127
03650 grau 680123
09350 blanc ekla 680218
389 blanc 680173

IVECO

kod koloru nazwa koloru Art.No.

IC105 oxydrouge 680136
IC194 blanc 680192
IC334 blanc 680138
IC444 grigio telai e 680209

Peugeot

kod koloeu nazwa koloru Art.No.

EWP blanc 680172
vert cataphorese 680176
beige cataphorese 680183
gris cataphorese 680212

SCANIA

kod koloru nazwa koloru Art.No.

1346692 sub grey 95 680206
1366386 blanc 680191

VOLVO

kod koloru nazwa koloru Art.No.

1030 graphite grey 680211
1042 seawolf blue 680208
1103 blanc 680194
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Lakiery nawierzchniowe (GOTOWE KOLORY)

Lakiery nawierzchniowe 1K  RAL

Zastosowanie 
Dla prac lakierniczych z wysokiej jakości lakiera-
mi nawierzchniowymi, napraw punktowych na 
samochodach i motocyklach.

Zalety:
• Łatwy w użyciu
• Wysoka wydajność
• Szybkoschnący 
• Bardzo dobra rozlewność
• Wysoki połysk
• Nadający się do polerowania

2 - 3 warstwy
każda około
 15 - 20 µm

czas odparowania 
1 - 5 min / 20°C

3 h / 20°C
30 min / 60°C

IR approx. 7min

RAL

kod koloru nazwa koloru Art.No. stopień połysku

RAL 3000 flame red 680116 połysk
RAL 9005 deep black 680101 polysk
RAL 9005 deep black 680102 satynowy połysk
RAL 9005 deep black 680103 mat
RAL 9006 white aluminium 680115 połysk
RAL 9010 pure white 680109 połysk
RAL 9010 pure white 680110 satynowy połysk
RAL 9016 traffic white 680114 połysk

Company colours

kod koloru nazwa koloru Art.No. stopień połysku

EDF bleu 680131 Électricité de France 

TP/DDE orange 680130
Direction Département de 
l’équipement
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Lakiery bezbarwne i lakiery do cieniowania

1K Lakier bezbarwny

2K Szybkoschnący lakier bezbarwny

2K Lakier bezbarwny

Zastosowanie
Lakier bezbarwny 1K do szybkiego wykończenia 
i długotrwałego uszczelniania naprawianych i 
nowych prac lakierniczych na samochodach i mo-
tocyklach.

Zalety
• Łatwy w użyciu
• Szybkoschnący
• Wysoki stopień połysku
 (Art.No.: 680 051)
• Brak odchylenia koloru
• Dobra odporność na warunki 
 atmosferyczne 
• Bardzo dobra rozlewność
• Nadający się do polerowania

Art.No. / kolor

680 050
matt
10+/-2 jednostek połysku 
pod kątem 85°

680 051 
połysk
78+/-4 jednostek  połysku 
pod kątem 20°

Zastosowanie
Lakier bezbarwny 2K o bardzo wysokiej odporności 
na warunki pogodowe dla uzyskania wysokiej 
jakości i długoterminowego uszczelnienia naprawi-
anych i nowych prac lakierniczych na samochodach 
i motocyklach.

Zalety
• Maksymalna odporność na ścieranie  
 i zarysowania
• Bardzo dobra rozlewność
• Trwały wysoki połysk
• Nadający się do polerowania
• Brak odchylenia koloru
• Doskonała powierzchnia po lakierowaniu 
• Nadaje się nawet przy wyższych  
 temperaturach otoczenia
• Idealny do dużych powierzchni

Zastosowanie
Lakier bezbarwny 2K z bardzo krótkim czasem 
schnięcia oraz bardzo wysoką odpornością na 
warunki pogodowe dla uzyskania wysokiej jakości 
i długoterminowego uszczelnienia naprawianych 
i nowych prac lakierniczych na samochodach i 
motocyklach. Idealnie nadaje się do napraw miej-
scowych.

Zalety
• Bardzo krótki czas schnięcia
• Bardzo dobra rozlewność
• Trwały wysoki połysk
• Maksymalna odporność na ścieranie  
 i zarysowania
• Brak odchylenia kolorów
• Znakomita powierzchnia po lakierowaniu
• Nadający się do polerowania
• Nadaje się nawet do aplikacji w niższych  
 temperaturach otoczenia
• Idealny do małych powierzchni

Art.No. / kolor

684 064
połysk
90+/-4 jednostek  połysku 
pod kątem 20°

Art.No. / kolor

680 065
matt
16+/-2 jednostek połysku 
pod kątem 85° 

680 067
półmat
36+/-2 jednostek połysku 
pod kątem 60°

680 061
połysk
88+/-4 jednostek  połysku 
pod kątem 20° 1 - 2 warstwy

każda po 30 µm
czas odparowania
10 - 15 min / 20°C

12 h / 20°C
40 min / 60°C

żywotność
48h / 20°C

2 warstwy
każda około
15 - 20 µm

czas odparowania 
5 min / 20°C

IR approx. 15 min ywotnośc
14h / 20°C

1 - 3 warstwy
każda po

10 - 15 µm

czas odparowania
5 - 10 min / 20°C

12 h / 20°C
60 min / 60°C

IR approx. 7 min

250 ml

ulepszona 

formuła
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Lakiery bezbarwne i lakiery do cieniowania

Lakier bezbarwny do cieniowania

Rozcieńczalnik do cieniowania 

Zastosowanie
Lakier bezbarwny do cieniowania to specjalny pro-
dukt do uzyskania jednolitych przejść lakieru na  
cieniowanym obszarze lakierem bezbarwnym 
1K/2K jak również lakierami nawierzchniowym 2K 
z bardzo dobrymi rezultatami cieniowania. 
Lakier bezbarwny do cieniowania jest stosowany 
bezpośrednio po aplikacji lakieru bezbarwnego czy 
wierzchniego.

Zalety
• Jednolite przejścia na cieniowanym  
 obszarze
• Bardzo dobra zdolność cieniowania
• Brak odstępstw kolorów
• Wysycha z błyszczącym wykończeniem
• Nie musi być polerowany i dlatego posiada  
 bardzo dobre rezultaty wykończenia
• Idealny do napraw lakierniczych
 i napraw punktowych

Zastosowanie
Lakier bezbarwny do cieniowania to specjalny pro-
dukt do uzyskania jednolitych przejść lakieru na  
cieniowanym obszarze lakierem bezbarwnym 
1K/2K jak również lakierami nawierzchniowym 2K 
z bardzo dobrymi rezultatami cieniowania. 
Rozcieńczalnik do cieniowania jest stosowany 
bezpośrednio po aplikacji lakieru bezbarwnego czy 
wierzchniego.

Zalety
• Jednolite przejścia na cienowanym obszarze
• Doskonała zdolność cieniowania
• Brak odchylenia kolorów
• Wysycha z matowym wykończeniem,  
 musi być polerowany
• Specjalny do polerowania
• Może być polerowany bez krawędzi
• Idealny do napraw lakierniczych i napraw  
 punktowych

Art.No. / Color

680 093
transparentny

Art.No. / Color

680 092
transparentny

2 - 3 warstwy 12 h / 20°C
IR approx. 15 min

2 - 3 warstwy 12 h / 20°C
IR approx. 15 min

2K Lakier bezbarwny do reflektorów

Zastosowanie
Specjalny lakier bezbarwny 2K przeznaczony do 
dalszej aplikacji warstwy ochronnej soczewek 
poliwęglanowych, które zostały  zapodkładowane 
wcześniej podkładem do reflektorów. Wysoce 
przezroczysty, przepuszczający promienie światła i 
odporny na warunki atmosferyczne lakier bezbarw-
ny.
Zwiększa odporność na nowe uszkodzenia.

Zalety
• Idealnie dopasowany do uszczelniania  
 reflektorów (Art.No. 684 098, zobacz str. 11) 
• Uszczelnia naprawione powierzchnie
• Oferuje dodatkową ochronę przed nowymi  
 uszkodzeniami
• Oferuje soczewce nowy blask
• Dostępny również jako zestaw 
 (684 099) lub w przypaku naprawy (680 485)

Art.No. / Color

684 066
transparentny

2 warstwy czas odparowania
2 min

IR 25-30min żywotność
14h / 20°C

250 ml
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Akcesoria

Pistolet do areozoli

Variator Set / Box

Zastosowanie
Pistolet do areozoli zapewnia łatwą obsługę 
przy lakierowaniu SprayMax lub innymi produkta-
mi areozolowymi. Uchwyt pozwala w lakierowaniu 
trudno dostępnych powierzchni np.wewnętrzne 
krawędzie progów.

Zalety
• Łatwy w użyciu co sprawia, że twoja  
 praca jest szybsza
• Zwiększa dokładność lakierowania
• Nie ma wpływu na zakłócanie  
 promienia natrysku
• Porównywalne lakierowanie pistoletem  
 do lakierowania pistoletem natryskowym

Zastosowanie
Głowica natryskowa jest używana do różnych produktów SprayMax i służy do 
optymalizacji strumienia natryskowego. Wariator może płynnie zmieniać kierunek 
natrysku (poziomy-pionowy), a także szerokość strumienia od małego do dużego.
Wariator nadaje się tylko do systemu SprayMax, a nie dla innych modeli aerozolu.

Możliwe jest użycie głowicy natryskowej kilka razy, w tym przypadku musi być czyszczona preparatem 
do czyszczenia pistoletów SprayMax.

Art.No. / VE

746 204  
Variator Set 

VE = 6 

746 205  
Variator Box  

VE = 150

Art.No.

746 200  pistolet 
do areozoli

746 202
pistolet do are-
ozoli, pakowany 
w przezroczystej 
torbie 

Variator Set

Zastosowanie
Głowica natryskowa jest używana do różnych produktów SprayMax i służy do 
optymalizacji strumienia natryskowego. Wariator może płynnie zmieniać kierunek 
natrysku (poziomy-pionowy), a także szerokość strumienia od małego do dużego.
Wariator nadaje się tylko do systemu SprayMax, a nie dla innych modeli aerozolu.

Możliwe jest użycie głowicy natryskowej kilka razy, w tym przypadku musi być czyszczona preparatem 
do czyszczenia pistoletów SprayMax.

Art.No. / VE

746 211 
Variator Set 

VE = 6 
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Akcesoria

Walizka do napraw reflektorów

Headlight repair case

3 systemowe produkty i papier ścierny

1K podkład izolujący do reflektorów Art.No.: 684 098
2K Lakier bezbarwny do reflektorów Art.No.: 684 066
Zmywacz silikonu na bazie wody, Art.No.: 680 094

+ Uchwyt do szlifowania/matowania
+ medium ścierne
+ Broszura aplikacji

Art.No. / VE

680 485

Walizka do napraw lakierniczych

1K Walizka do napraw malarskich PODSTAWOWY

Zmywacz silikonowy, Art.No.: 680 090
1K Podkład zwiększający przyczepność do plastików, Art.No.: 680 009
1K Podkład gruntująco-wypełniający, ciemny szary, Art.No.: 680 001
1K Akrylowy podkład wypełniający, jasny szary, Art.No.: 680 280
1K Podkład gruntująco-wypełniający - odcienie szarości, ciemny szary Art.No.: 680 276
1K Warstwa kontrolna w aerozolu, czarny, Art.No.: 680 100
1K Lakier bezbarwny, Art.No.: 680 051
Lakier bezbarwny do cieniowania Art.No.: 680 092

+ instrukcja obsługi 
+ Video aplikacja na CD

Art.No. / VE

680 490 

Walizka do napraw lakierniczych

2K Walizka do napraw malarskich PREMIUM

Zmywacz silikonowy, Art.-Nr.: 680 090
1K Podkład zwiekszający przyczepność do plastików, Art.No.: 680 009
1K Podkład gruntująco-wypełniający - odcienie szarości, ciemny szary, Art.No.: 680 276
2K Szybki podkład gruntująco-wypełniający, szary, Art.No.: 680 031
2K Epoksydowy podkład gruntująco-wypełniający, beżowy, Art.No.: 680 032
1K Warstwa kontrolna, czarny, Art.No.: 680 100
2K lakier bezbarwny, Art.-Nr.: 680 061
Bezbarwny lakier do cieniowania, Art.No.: 680 092

+ instrukcja obsługi
+ Video aplikacja na CD

Art.No. / VE

680 491
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Zakres produktów

Instrukcja obsługi (zobacz szczegóły w TDS)

Zakres produktów SprayMax

wytrzeć suchą i czystą
ściereczką

1 cienka warstwa sprayu

1 warstwa sprayu
każda około 1 - 2 μm

czas odparowania 2-3 min
10min / 20°C

10 min / 20°C
5 min / 60°C
IR: 3 min

2 - 3 warstwy
każda około
10 -15 μm

czas odparowania: 
3-5 min
10 -15 min / 20°C

15 - 60 min / 20°C
IR: 7 min

P400 - P500
P800

2 warstwy
każda po15 μm 
(TSD 30 μm)

czas odparowania
3 min

6 min / 20°C
IR: 5 - 8 min

2 - 3 warstwy
każda około
10 - 15 μm

 czas odparowania
3-5 min 
10 -15min / 20°C

60 min / 20°C
30 min / 60°C
IR: 7 min

wytrzeć czysta i suchą 
 ściereczką

1 cienka warstwa sprayu

P400 - P500

2 warstwy sprayu
każda po 40 - 45 μm

czas odparowania 
5 min

30 min / 20° P400 - P500

Przygotowanie powierzchni

Zmywacz silikonu, 680 090

Wodny zmywacz silikonu, 680 094

Adhezyjny podkład na plastik, 680 009

Preparat do czyszczenia pistol., 680 095

Podkłady gruntująco-wypełniające

1K Podkład antykorozyjny, 680 001

1K Szybki podkład epoksydowy 680 299

1K Podkład gruntująco-wypełniający, 680 271*

Szpachlówka natryskowa

Szpachlówka natryskowa, 680 016

Podkłady wypełniające
2 - 3 warstwy sprayu
każda po 20 μm

2 - 3 warstwy sprayu
każda po:
20 μm

czas odparowania: 5-10min
10 - 15 min/20°C

3-4 h / 20°C, 
IR: 25 min

1 cienka warstwa sprayu ścieranie 1 min

•

1K Akryl. podkład wypełniający, 680 280*

2K Akryl. podkład wypełniający, 680 036*

Warstwa kontrolna, 680 100

czas odparowania
 5 min
10 -15min / 20°C

15 min / 20°C, 
IR: 3 min

P400 - P500
P800

P400 - P500
P800

P600 - P1000
P800 - P1200

P400 - P1000

24h / 20°C

•

•

•

•
•

warstwy natrysku czas odparowania czas wyschnięcia szlifowanie żywotność czyszczenie

oczyścić zawórwstrząsać 2 min

aktywuj 2K

Instrukcja obsługi dla wszystkich produktów

1 warstwa sprayu
15 μm

czas odparowania
40min/ 20°CPodkład izolujący do reflektorów, 684 098

P180/P240/P320/P400/
P500/P800
P2000-4000

2 - 3 warstwy
każda po 30 μm

czas odparowania
: 10 -15 min; 
15 min - 12h/20°C

12 h / 20°C
30 min / 60°C
IR: 20 - 30 min

4 days / 20°CP400 - P500
P800 - P1200•2K Epoksydowy podkład wypełniający, 680 032*

2 - 3 warstwy
każda około
30 μm

czas odparowania
:5-10min
20 min / 20°C

60 min / 20°C
30 min / 60°C
IR: 15 min

24h  /20°C

•2K Szybki podkład wypełniający, 680 031*
P400 - P500
P800 •

1-3 warstwy IR: 2 min / 50°

2K DTM podkład wypełniający, 684 260*
czas odparowania 
5–10 min

8h / 20°C

•
1-2 warstwy sprayu
10-15 μm

czas odparowania
5 min

10 min / 20°
25 min / 20°

96h / 20°C

•2K Kwaśny podkład, 680 029* •

2 spray passes
each 165 μm

czas odparowania
20 min

sandable:
5h / 20°C oder
30 min / 60°C

P180 - 500

•2K PE szpachlówka natryskowa, 684 026
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Zakres produktów

Instrukcja obsługi (zobacz szczegóły w TDS)

Zakres produktów SprayMax

1 - 3 warstwy sprayu
każda po 10 - 15 μm

czas odparowania
5 - 10 min / 20°C

12 h / 20°C
60 min / 60°C
IR approx. 7 min

1 - 2 warstwy sprayu
każda po 30 μm

2 - 3 bardzo cienkie 
warstwy sprayu

12 h / 20°C
IR approx. 15 min

2 warstwy sprayu
każda po 15 - 20 μm

•
•

Lakier bezbar. i rozcieńczalnik do cień.

1K Lakier bezbarwny, 680 050*

2K Lakier bezbarwny, 680 061*

2K Szybki lakier bezbarwny, 680 064

Lakier bezbarwny do cieniowania, 680 092

czas odparowania
10 - 15 min/20°C

czas odparowania
5 min / 20°C

IR approx. 15 min

12 h / 20°C
40 min / 60°C

48h / 20°C

14h / 20°C

•

czyścić zawórwstrząsać 2 min
Instrukcja obsługi dla wszystkich produktów

2 - 3 bardzo cienkie 
warstwy sprayu

12 h / 20°C
IR approx. 15 minRozcieńczalnik do cieniowania, 680 093

2 - 3 warstwy sprayu
każda po 10 - 15 μm

czas odparowania
5 min / 20°C

12 h / 20°C
60 min / 50°C
IR approx. 7min

Lakiery nawierzchniowe

1K Aerozole do plastiku 680 020*

warstwy natrysku czas odparowania czas wyschnięcia szlifowanie żywotnoś czyszczenieaktywuj 2K

2 warstwy sprayu IR approx. 25-30 min

•2K Lakier bezb. do reflektorów, 684 066
14h / 20°Cczas odparowania

2 min

* Inne warianty produktu/kolory/numery artykułów, zobacz opisy produktów!

2 - 3 warstwy sprayu
każda po 20 μm

czas odparowania
5 min / 20°C

15 min / 20°C

Oryginalne kolory OEM, 687 001* •

2 - 3 warstwy sprayu czas odparowania
5-10 min

Staubtrocken
15 min / 20°C
IR approx. 35 min / 50°C

1K DTP-Kunststofflack, 680 044* •

2 - 3 warstwy sprayu
każda po15 - 20 μm

2 - 3 warstwy sprayu
każda po 15 - 20 μm

1K Lakier nawierzchniowy CV, 680 107*

1K Lakier nawierzchniowy RAL, 680 101*

czas odparowania
1 - 5 min / 20°C

czas odparowania
1 - 5 min / 20°C

3 h / 20°C
30 min / 60°C
IR approx. 7min

3 h / 20°C
30 min / 60°C
IR approx. 7min

2 - 3 warstwy sprayu
każda po 15 - 20 μm

czas odparowania
5 min / 20°C

3 h / 20°C

1K Aerozol do felg, 680 040

2 - 3 warstwy sprayu
każda po15 - 20 μm

czas odparowania
1 - 5 min / 20°C

24 h / 20°C

Lakier strukturalny, 680 012* •
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