MB MARBLIZER® BÁZISFESTÉK
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
A Marblizer® egy figyelem felkeltő bázisfesték, ami egyedi megjelenést biztosit az autónak. A
Marblizer® bázisfestékkel márvány, kígyóbőr, és különböző effekt hatások érhetőek el. A
felhasználási lehetőségeket a fényező kreativítása határolja be. Két szín egyidejű és, Kandy
használatával kivételesen mély, és egyedi effekt hatást érhetünk el. A Marblizer® egy univerzális
bázisfesték, amit színtelen lakkal felűl kell lakkozni, vagy a Kandy színek aláfújó színeként is lehet
használni. Kiváló vegyi tulajdonságainak köszönhetően akril, vagy urethane enamel színtelen lakkal is
bevonható. A két rendszer (akril lakk, és urethane enamel) keverése, vagy egyidejű használata nem
ajánlott. Példáúl ha a Marblizer® bázisfestékre Urethane enamel Kandyt fujunk, akkor urethane
enamel színtelen lakkot fújjunk a felületre.
MEGJEGYZÉS: MIELÖTT URETHANE LAKKOT FÚJNÁNK A MARBLIZER® BÁZISFESTÉKRE 2
RÉTEG SG100 INTERCOAT LAKKOT FÚJJUNK A FELÜLETRE, HOGY KITÖLTSÜK A FELÜLETI
EGYENETLENSÉGEKET!
1.

FELÜLET
• Ko Seal®II
• Minden Shimrin® bázisfesték
• SG100 Intercoat lakk
• Teljesen átkeményedet színtelen lakk, és gyári fényezés.

2.

ELŐKÉSZÍTÉS
Figyelmesen olvassa el a „Felület előkészítési útmutatót” mielött elkezdené a festést. A
Marblizer® bázisfestékek hajlamosak foltosodásra, átvérzésre az unverzális gittek, üvegszál
gyanták, és néhány primer miatt. A fent említett hibák elkerülése érdekében csiszolja
fémtisztára a felületet, és használja a KP2CF Kwikure Epoxy primert. Figyelmesen olvassa
el a KP2CF Kwikure Epoxy Primer technikai adatlapját.

3.

ALAPOZÓ BEVONAT
• Szigetelő Alapozó (Ko-Seal®II)
• Shimrin® Bázisfesték
MIELÖTT A MARBLIZER® BÁZISFESTÉKET RÁFÚJNÁ A JÁRMŰRE, A FELÜLETNEK
HOMOGÉNNEK, FOLTMENTESNEK KELL LENNIE. Használja a House of Kolor® Ko-Seal®II
Szigetelő Alapozóját, ami 3 színben érhető el. A szellőztetési időt minden esetben tartsa be.
Lásd: a Szigetelő Alapozó technikai adatlapját!
MEGJEGYZÉS: A szigetelő alapozó nem gátolja meg a rossz előkészítési munkából eredő
hiányosságokat, pl. átvérzés, foltosodás, bemarás stb. A fő rendeltetése a szigetelő
alapozónak, hogy kiváló tapadást, és egységes homogén színt biztosítson a Marblizer®
bázisfestéknek, így hatékonyabb fedőképességet érünk el. Törekedjünk a szigetelő alapozó
kiválasztásánál, hogy a legközelebbi árnyalatot használjuk a bázisfestékhez.
Az effekt hatások fokozására bármelyik Kosmic Kolor® Shimrin® bázisfestéket használhatja:
Designer Gyöngy, Graphic színek, Neon, Metálok stb. aláfújó színként. Az aláfújó szín
határozza meg az árnyalatot. Számos lehetőséget kínálkozik az effekt hatások
eléréséhez.Minden esetben tartsa meg az aláfújó színeknél a szellőztetési időt.Több
információt a technikai adatlapokon talál.

4.

BÁZISFESTÉK
A Marblizer® festéket bázis színre kell fújni. A legszembetűnőbb hatást akkor érjük el, ha a
House of Kolor® KS11 fekete szigetelő alapozóra, BC25 fekete bázisra, PBC43 vagy PBC100
fekete gyöngyre fújjuk a Marblizer® festéket. Más House of Kolor® bázis színekkel is jó hatást
érünk el. Fényezés elött mindenképp fújjon tesztlapot. Hagyja száradni a bázisfestéket 15-60
percig, de 4 óránál többet ne száradjon mielött ráfújná a Marblizer® festéket.

5.

CSISZOLÁS
• Ko-Seal® II (Lásd a technikai adatlapot)
• Shimrin® bázisfestékek ( Lásd technikai adatlapot BC, FBC, PBC stb.)

6.

KEVERÉS
• A Marblizer® bázisfesték (MB) használatra kész, nem kell hígítani
Alaposan keverje fel a Marblizer® festéket, mielött a szórópisztolyba öntené! Csak akkora
felületetre fújja rá, a Marblizer® festéket, hogy legyen ideje a fóliával dolgozni a felületen.
Óvatosan nyomkodja rá a felületre a fóliát, majd a fólia egyik végét felemelve felfelé húzva
vegy Néhány percen belül kell levenni a fóliát, amivel a felületen dolgozik, hogy elérjük a
márvány hatást. Ha túl hosszú ideig várunk, akkor újra le kell fújni a felületet Marblizer®
festékkel. Kis felületeken dolgozzon, hogy a kívánt eredményt elérje.

7.

MB00 NEUTRÁL MARBLIZER®
Adjon 28.35 gramm Dry (száraz) Gyöngyöt 9.5 dl. (1 quart) MB00-hez, hogy nagyon sokféle
színvariációt hozzon létre, pl. Kaméleon® színváltós száraz gyöngy, Ice gyöngy, és mini flék
(csillám).
FIGYELEM: NE KEVERJE ÖSSZE A SHIMRIN® BÁZISFESTÉKET A MARBLIZER®
FESTÉKKEL, MERT BETÚRÓSODIK! CSAK DRY (SZÁRAZ) TERMÉKEKET KEVERJEN A
MARBLIZER® FESTÉKBE!

8.

SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁS
• Hagyományos szórópisztoly = 2-2.5 bar
• HVLP szórópisztoly = 0.8-1 bar (szórófejnél)
Lásd a gyártó használati kézikönyvét
• Dűzni = 1.3-1.5
A tárgy méretétől függ
• Anyag mennyiség = 75% - teljesen nyitva
• Air brush = kövesse a gyártó használati kézikönyvét

9.

A MARBLIZER® FELHASZNÁLÁSA
50%-os átfedéssel fújja a Marblizer® festéket a felületre.Fújásnál 20-25 cm távolságot tartson
a felülettől. CSAK EGY RÉTEGET FÚJJON. Akkora felületet fújjon át, amin tud dolgozni, mert
ha a Marblizer® megszáradt, akkor a kívánt márványhatást nem éri el.
MEGJEGYZÉS: Hőmérséklettől, és a műhely kondíciótól függően 20-60 másodpercig hagyja
száradni, mielött a fóliával elkezdene dolgozni.
MEGJEGYZÉS: Többféle mintázatot használhat: pl. alufóliát, szivacsot, ruhadarabot stb. a
lehetőségek végtelenek. Ha fokozni akarja a mélységet, akkor egy más színű Marblizer®
festéket fújjon a felületre. Ebben az esetben miután az első Marblizer® rétegnél elérte a
márvány hatást, várjon 15-30 percig, majd fújjon rá más színű Marblizer® festéket. Ezután 2060 másodperc elteltével óvatosan simítsa el a fóliát a felületen.
MARBLIZER® SZELLŐZTETÉSI TESZT: A MARBLIZER® FESTÉKNEK TELJESEN LE
KELL MATTÚLNIA, MIELÖTT A KÖVETKEZŐ RÉTEGET RÁFÚJJUK A FELÜLETRE.
Folyamatosan ellenőrizze a rétegeket.

10. SZÁRADÁSI IDŐ
AKRIL LAKK BEVONAT:
Miután elérte a kívánt eredményt hagyja száradni a Marblizer® bázisfestéket 30-60 percig
22C°-on, mielött Kandy, vagy SG100 Intercoat lakkal lefújná a felületet.
URETHANE BEVONAT:
Hagyja száradni a Marblizer® bázisfestéket 30-60 percig 22C°-on, majd fújja rá a felületre az
SG100 Intercoat Lakkot. Urethane alkalmazásnál minden esetben SG100 Intercoat Lakkot
fújjon a felületre!

SG100 INTERCOAT LAKK Fújjon 1-2 réteg SG100 Intercoat Lakkot (keverés 2:1). Biztosítja
a tapadást Air brush munkákhoz. 15-60 percig hagyja száradni az SG100 Intercoat Lakkot,
mielött akril, vagy urethane Kandy-t fújna a felületre. Lásd az SG100 technikai adatlapját.
FIGYELEM: AZ URETHANE FEDŐBEVONAT ELÖTT MINDEN ESETBEN FÚJJA LE A
FELÜLETET SG100 INTERCOAT LAKKAL! Ennek elmulasztása esetén az urethane
fedőbevonat nem tapad a Marblizer® bázisfestékre!
11. KANDY FEDŐBEVONAT (OPCIÓ)
A Marblizer® bázisfesték akril, vagy urethane enamel Kandy-vel bevonható. Fontos, hogy ha
akril Kandy-t használ, akkor akril színtelen lakkot fújjon rá (ha urethane Kandy-t használ, akkor
urethane enamelt használjon). Lásd: az SG100 technikai adatlapját.
12. SZÍNTELEN LAKK
A Marblizer® bázisfestéket minden esetben felül kell lakkozni, akril színtelen lakkal, vagy
urethane enamel-el. Ha kiválasztotta a színtelen lakkot, azzal fejezze be a munkát. Soha ne
keverje az akril lakkot az urethane enamel-el! Minden esetben House of Kolor®
színtelen lakkot használjon! Lásd: a technikai adatlapot a színtelen lakkok
felhasználásáról.
13. ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA
Alaposan tisztítsa ki a szórópisztolyokat, és eszközöket nitróhigítóval, vagy reducerrel. A helyi
törvényeknek megfelelő tisztítófolyadékot használja!

