
 ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ   

 СПРЕЙ ЗА СПИРАЧНИ АПАРАТИ ЧЕРВЕН 

Код:  26611

Приложение:       Авторепаратура/ Лак 
 Основни характеристики:  За боядисване на спирачни апарати на всички видове

 автомобили  и  мотоциклети.  Особено  приложим  за 
боядисване  на  спортни  джанти.  За  оптимална 
подготовка  на  боядисването,  почистете  спирачните 
апарати  с  Brake  Cleaner,  след  което  използвайте 
грунд за по-добро сцепление.Качества и свойства: 

- Висококачествен акрилен спрей
- Бързосъхнещ 
- Без олово 
- Устойчив гланц 
- Устойчив на атмосферни влияния 
- Отлична адхезия 
- Много добро покритие 
- Твърда повърхност, добра еластичност 
- Отлично запазване на цвета (светоустойчив, не 
пожълтява) 
- Устойчив на замърсяване поради много твърда, гладка 
повърхност 
- Не е устойчив на много агресивни химикали, напр 
спирачна течност

Процес на боядисване: 

Основа на свързващото вещество: нитро-комби 
Цвят: различен 
Мирис: разтворител 
Степен на блясък (при ъгъл на измерване 60° по DIN 67530): гланц: 80 единици гланц 
Ефективност: В зависимост от консистенцията и цвета на земята: 400 мл са достатъчни за до 4 
спирачни апарати 
Устойчив на температура: до 80°C Стабилност на съхранение: 10 години, ако е предвидено 
съхранение (=10°-25°C, относителна влажност на въздуха макс. 60%) 
Размер: аерозолни кутии, максимална номинална стойност обем 400 мл

Процес на приложение: 
Преди употреба, прочетете внимателно текста на етикета!



Подготовка: 
- Повдигнете колата с крик преди разглобяването на колелото в съответствие с наредбата на 
производителя.
- Почистете повърхността от мазнини и замърсявания, напр. със Brake Cleaner и с помощта на
 четка.
- Предотвратете полепване на омара при нанасяне, като облепите спирачния диск, 
спирачните накладки и околността.
- Боята може да се нанесе директно върху спирачния апарат, но препоръчваме да използвате 
грунд за по-добро сцепление.

Лакиране: 
- Преди употреба, разклатете спрея за 3 минути.
- Пробвайте спрея на невидимо място.
- Напръскайте от разстояние 20 - 30 см.
- Нанесете няколко тънки слоя на интервали от 3 - 5 минути върху 
сухото място.
- Не пръскайте върху повърхности, боядисани с лак от синтетична 
смола!

Моля, използвайте само в подходяща вентилирана среда с достатъчно свеж въздух. 
Температурата на обработка трябва да бъде най-малко +10 °C и макс. влажността на въздуха 
не трябва да надвишава 80%.

Условия на работа: 

 Съхнене Сух на прах Сух на допир   Напълно сух 

20 °C, 
Темп. на обекта approx. 10 min approx. 30 min около 2 h 

50% относ. влажност 
Времето за съхнене зависи от околната температура, влажността на въздуха и дебелината на 
нанесения слой. 
Препоръки: 
Предпазете обекта и околността от омарата при нанасяне. Температурата трябва да варира между 
+10°C и +25°C, макс. влажност на въздуха 60 %. Съхранявайте на сухо място. Пазете от пряка 
слънчева светлина и други източници на топлина. Използвайте само при сухо време, на защитени 
от вятър места и в добре проветриви помещения. Следвайте предупредителните текстове на 
етикетите!
Околна среда и етикетиране:
 Съвместим с околната среда: Chamäleon GmbH се ангажира да прилага формулировки без 
ограничени или критични съставки и да постигне възможно най-добро представяне. Капачките и 
опаковките са изработени от рециклируем материал. Изхвърляне: Моля, обърнете внимание на 
остатъците вътре в контейнерите. Напълно изпразнените контейнери могат да се използват за 
рециклиране. Ако кутиите не се изпразват, те трябва да се изхвърлят като "специални отпадъци". 
Етикетиране: 
Всички продукти на Chamäleon GmbH отговарят на текущото състояние на техните разпоредби за 
етикетиране. Класификацията и разграничаването се извършва от сегашната правна форма на 
Глобално хармонизираната система за класификация и етикетиране на химикали (GHS) или 
по-скоро от разпоредбите на CLP 1272/2008/EG. Нашите информационни листове за безопасност 
отговарят на настоящата форма на REACH 1907/2006/EG, член 31 и приложение II


