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Šponový efekt kovových šupinek

Charakteristika
Výrobek je pomocným prostředkem k dosažení efektu jemných (fein) nebo hrubých (grob) kovových šupinek v 

laku. Pearlglanz - Konzentrat fein Nr. 209.15349, - grob Nr. 209.17111, koncentrát pro efekt kovových 
šupinek jemných nebo hrubých v laku, bezbarvý

Použití
Hlavní oblast použití je ve vytvoření efektu u barevných krycích laků CLOUCRYL Decklack.

Zpracování
Zpracování zařízením s kompresorem tryskou 1,5 - 1,8 mm při tlaku vzduchu 2,5 - 3,0 bar.

Postup práce
Dodržujte následující postup (všechny mísící poměry jsou udávány v objemových dílech):

1.) Příprava:  MDF desku přebruste papírem zrnitosti 180, odstraňte prach
2.) Izolace:  k uzavření MDF desky 1x stříkejte CLOUCRYL bezbarvý lesklý , poměr míchání s tvrdidlem 

CLOUCRYL-Härter 10:1 + 40% ředidla  DD-Verdünnung 29
3.) lehký mezibrus papírem zrnitosti 240, odstraňte prach
4.) Plnění pórů:   k vyrovnání povrchu 1 - 2 x stříkejte stříkací tmel bílý krycí CLOUCRYL Spritzfüller weiss 

(míchání 10:1 s tvrdidlem CLOUCRYL-Härter), příp. stříkací tmel černý nebo Basis stříkací tmel. Podle 
potřeby přidejte trochu ředidla DD-Verdünnung 29.  Mezi jednotlivými vrstvami stříkacího tmelu dodržte dobu 
schnutí alespoň 6 hodin.

5.)  mezibrus papírem zrnitosti 280, odstraňte prach
6.) Barevný podklad:  bezprostředně po rovinném broušení (280) proveďte jemné broušení (zrnitost 320 – 

400), odstraňte prach. K vytvoření barevného podkladu 1x stříkejte v normální tloušťce barevný krycí lak 
v požadovaném odstínu  CLOUCRYL Decklack např červeném, modrém, černém nebo v jiném odstínu 
(nejlépe tmavším, aby efekt mohl vyniknout) + 20% ředidla DD-Verdünnung 29. 

     Průměr trysky 1,5 – 1,8 mm, tlak 4 – 5 bar.
7.) Efekt:  po 2 – 3 hodinách bez mezibrusu 1x stříkejte v normální tloušťce směs efektového laku ve složení:

80 - 90 dílů CLOUCRYL glänzend, bezbarvý lesklý lak
     20 - 10 dílů CLOUCRYL Pearlglanz-Konzentrat fein (jemný) nebo grob (hrubý) – do 100 dílů s lakem
     10 dílů CLOUCRYL-Härter, tvrdidlo 
     + 10% ředidla DD-Verdünnung 29. Průměr trysky 1,5 – 1,8 mm, tlak 4 – 5 bar.
8.)  Vrchní lak:  asi po 3 hodinách schnutí ke zvýšení odolnosti vytvořeného povrchu stříkejte rovnoměrně 
      1 x CLOUCRYL bezbarvý lak lesklý nebo hedvábně matný  nebo matný, míchání s tvrdidlem 10:1. 
      Podle potřeby přidejte trochu ředidla DD-Verdünnung 29.

Dodržuje příslušné návody ke zpracování jednotlivých laků.

Ředidlo
Všechny předměty použité při lakování se musejí ihned po použití dobře očistit ředidlem DD-Verdünnung 29.

Bezpečnostní upozornění
Obsahuje izokyanáty. Tvrdidlo a nátěrová směs připravená ke zpracování může dráždit pokožku a dýchací 
cesty, vyvolat zcitlivující nebo alergické reakce, v průběhu práce a po práci zajistěte stálé větrání, páry 
nevdechujte. Při nedostatečném větrání použijte zařízení k ochraně dechu.
Alergici a lidé náchylní k onemocnění dýchacích cest nesmějí pracovat s těmito nátěrovými hmotami.

Hořlavé.
Obsahuje zdraví škodlivou látku: xylol
Škodí zdraví při vdechnutí a při styku s pokožkou.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Výpary a aerosol nevdechujte.
Nevylévejte do kanalizace.
Dodržujte opatření zamezující vzniku elektrostatického náboje.
Používejte jen v dobře větraném prostoru.

UN číslo: UN 1263            
označení: příslušenství barev, třída 3, písmeno 5 b
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