SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA
Glasurit® postup – štruktúrové lakovanie
Oprava dvojfarebného lakovania s Radom 90 na 208 GTI 30th

1. Oblasť použitia
Postup opravy štruktúrového lakovania na vozidle Peugeot 208 GTI 30th s Radom 90 profesionálnymi
autoservismi a lakovňami. Kód odtieňa KAH modelu 208 GTI 30th Special Edition je kombináciou matnej
štruktúrovanej čiernej (Ice Black) a ligotajúcej sa červenej (Red Hot). Na opravu štruktúrovanej čiernej
lakovanej plochy je potrebné nalakovať celý panel, aby sa zabránilo odlišujúcemu sa celkovému
vzhľadu. Po dôkladnom zamaskovaní naniesť na celý opravovaný diel štruktúrovanú farbu, čierny
základný lak a matný bezfarebný lak. Celý tento proces sa musí urobiť v priebehu jedného pracovného
dňa.
2. Podklady
• Glasurit plnič
• Automobilový lak z prvovýroby, celkom vytvrdnutý, odolný voči rozpúšťadlám
• Opravárenský lak, celkom vytvrdnutý, odolný voči rozpúšťadlám

Príprava
1 x očistiť

Glasurit Odmastňovací čistič 700-10

utrieť dosucha
P 280 – P 320

Obrúsiť štruktúrovanú plochu,
ktorá sa má opravovať
excentrickou brúskou.

P 400

Ručne obrúsiť, až pokiaľ nie je povrch
celkom hladký a homogénny.

1 x očistiť

Glasurit Odmastňovací čistič 700-10

utrieť dosucha
Zamaskovať a dôkladne oblepiť pozdĺž
prechodu odtieňa obrysovou páskou typu
Fineline a pozdĺž hrán karosárskych dielcov
páskou typu Soft-Tape.
Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich
úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu
uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym
zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívatelia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na
existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na
internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.
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SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA
Glasurit® postup – štruktúrové lakovanie
Oprava dvojfarebného lakovania s Radom 90 na 208 GTI 30th
Matná štruktúrovaná čierna je trojvrstvový systém lakovania:
1. vrstva = štruktúrová farba
2. vrstva = matný čierny základný lak
3. vrstva = matný lak

Nanesenie štruktúrovej farby s 522-345 na celú matne čiernu plochu:

Bezfarebný lak
923-115
522-345

117 g
183 g

Glasurit HS univerzálny bezfarebný lak
VOC 923-115 + Glasurit štruktúrová
pasta, jemná 522-345

929-31

153 g

Glasurit VOC tužidlo 929-31

352-91

26 g

Glasurit riedidlo 352-91
Vyhovujúca pištoľ s hornou
nádobkou 1,3 mm 2,0 bar

2

40 – 50 µm
Po prvom nástreku nechať odvetrať, až kým
nezmatnie. Pred sušením nechať odvetrať, až
kým povrch nie je úplne matný.

60°C

30 min.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich
úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu
uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym
zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívatelia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na
existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na
internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.
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SYSTÉMOVÁ INFORM
INFORMÁCIA
Glasurit® postup – štruktúrové lakovanie
Oprava dvojfarebn
dvojfarebného lakovania s Radom 90 na 208 GTI 30th
Nanesenie Radu 90 „ Schwarz Ice Black“ na celú plochu:
Základný lak
2:1
mierka

Glasurit dvojvrstvový vrchný
vrchn lak 90
Glasurit prísada
sada do dvojvrstvových
dvojvrstvov
základných lakov 93-E 3

HVLP 1,3 mm
2,0 bar
2 + 1 zaprášenie

15 – 20 µm
Po každom nástreku nechať odvetrať,
až kým nezmatnie. Čas sušenia závisí
od klimatických
ckých podmienok a použitého
materiálu.

20°C

asi 15 min. Upozornenie!
Upozornenie Sušenie je
možné urýchliť prídavným ofukovaním

45°C

asi 10 min. + ochladenie

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich
úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produkt
produktov
ov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu
uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchá
predchádzajúceho
dzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym
zmluvne dohodnutým
utým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívatelia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné
o
práva, ako aj na
existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na
internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu
predajcu.
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Glasurit® postup – štruktúrové lakovanie
Oprava dvojfarebn
dvojfarebného lakovania s Radom 90 na 208 GTI 30th
Nanesenie matného laku na celý diel:
Bezfarebný lak
100 g
33 g
17 g

Glasurit MS bezfarebný lak extra matný 923-55

Glasurit VOC tužidlo 929-31
929
Glasurit riedidlo 352-91
HVLP 1,3 mm
2,0 bar

2

40 – 50 µm
Po každom nástreku nechať odvetrať, pokiaľ
nezmatnie. Pred sušením nechať odvetrať, až
kým povrch nie je úplne matný.
Upozornenie! Obrysovú
brysovú pásku Fineline pred
sušením odstrániť

60°C

30 min.

Dôležité upozornenie!
Celkový vzhľad lakovania sa môže mierne odlišovať od požadovaného výsledku, ak sa nedodržia
uvedené podmienky pri lakovaní
lakovaní, najmä počet nástrekov a hrúbky vrstiev.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich
úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produkt
produktov
ov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu
uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchá
predchádzajúceho
dzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym
zmluvne dohodnutým
utým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívatelia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné
o
práva, ako aj na
existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na
internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu
predajcu.
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SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA
Glasurit® postup – štruktúrové lakovanie
Oprava dvojfarebného lakovania s Radom 90 na 208 GTI 30th
Na čo je potrebné mimoriadne dbať:
Lakovanie sa musí vykonať s optimálnou precíznosťou. Prípadné chyby na povrchu už nie je
možné odstrániť leštením.
V prípade, že sa chyba na povrchu vyskytne, musí sa opäť nalakovať kompletne celý diel tak, aby sa
znovu nastriekal kompletný systém, pozostávajúci zo štruktúrovej farby, základného laku a matného
laku.
Starostlivosť o štruktúrový lak:
Nevyhnutné je zabrániť:
- lešteniu lakovaného povrchu
- používaniu voskov a politúr
- používaniu abrazívnych utierok resp. hubiek (napr. utierky resp. hubky určené pre domácnosť, kuchynské utierky
atď.)
- umývacie linky
- používaniu agresívnych prostriedkov (čistiace prostriedky, oleje, nafta, tuky, mastivá atď.)
Čistenie:
Vozidlo neumývať na slnku.
Pred umytím odstráňte nečistoty ako sú: prach, listy atď. pomocou stlačeného vzduchu.
Prilepený hmyz a vtáčí trus dobre namočiť s vodou ešte predtým ako sa odstránia vysokotlakovou
čističkou.
Predovšetkým umývať ručne mäkkou hubkou, neutrálnym mydlom a dostatočným množstvom vody.
Najlepšie je osušiť stlačeným vzduchom alebo mäkkou jelenicovou utierkou na čistenie okien.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich
úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu
uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym
zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívatelia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na
existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na
internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.
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