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Vysvetlivky na používanie matríc 
 
 

 

V kapitole B nájdete základné informácie a odpovede na hlavné otázky, prehľadne vo forme 

matríc. 

 
• B 1 Príprava podkladu a pôvodných lakovaní 

Ako sa čistia a brúsia rôzne podklady? 
 

• B 2 Kovové podklady - tmely 

Aké tmely sa môžu použiť a na aké kovové podklady? 
 

• B 3 Kovové podklady – základové materiály 

Aké základy alebo základové plniče sa môžu používať a na akých kovových podkladoch? 
 

• B 4 Lakovanie plastov – základové materiály 

Aké plasty sa môžu lakovať a s akými základovými materiálmi? 
 

• B 5 Kombinácie pracovných postupov - základy / základové plniče 

Aké základové plniče resp. plniče sa môžu používať na aké základy? 
 

• B 6 Brúsenie základových materiálov 

Aká technika brúsenia a brúsny papier sa môžu používať pri rôznych základových 
materiáloch? 

 

• B 7 Kombinácie pracovných postupov – základový plnič / vrchný lak  

Aké vrchné laky sa môžu používať na akých základových plničoch resp. plničoch? 

 

• B 8 Tužidlá resp. prísady a aktivátory pre základové materiály 

Aké tužidlá resp. prísady a aktivátory sú potrebné pre aké základové materiály? 
 

• B 9 Tužidlá pre vrchné a bezfarebné laky 

Aké tužidlá sa môžu používať do akých vrchných lakov resp. bezfarebných lakov? 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnostné pokyny 

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm. 

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 http://techinfo.glasurit.com alebo u vášho predajcu. 
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