SG100 INTERCOAT LAKK (SZÍNTELEN 1 KOMPONENSŰ LAKK)
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
Az SG100 Intercoat Lakk azért lett kifejlesztve, hogy megvédje a Shimrin® bázisfestéket a további
airbrush munkáktól, valamint a ragasztószalag nyomaitól. Az SG100 megakadályozza, hogy a
ragasztószalag nyomokat hagyjon a felüleleten, még akkor is ha nagyon vékony réteget fujunk a
felületre. Az SG100 Intercoat Lakk speciális összetételének köszönhetően arra is alkalmas, hogy
úgynevezett hordozóanyagként bele lehessen keverni pl. Shimrin® Gyöngy, Metál bázis, Kandy
koncentrátumokat, vagy elfújási alkalmazásoknál nélkülözhetetlen.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS!
NE HASZNÁLJA AZ SG100 INTERCOAT LAKKOT FEDŐBEVONATKÉNT, MERT EZ EGY 1
KOMPONENSŰ TERMÉK (OLYAN MINT A BÁZISFESTÉK). NE FÚJJON VASTAG RÉTEGEKET
AZ SG100 INTERCOAT LAKKAL.
MEGJEGYZÉS: Az SG100 Intercoat Lakkot bármelyik Shimrin® bázisfestékre, vagy átkeményedett 2
komponensű urethane fedőbevonatra lehet fújni, hogy air brush munkákkal lehessen a felületen
dolgozni. Használjon gyors reducert, és minden esetben tartsa be az előírt szellőztetési időt.
1.

FELÜLET
• Minden Shimrin® bázisfestékre
• Marblizer®
• Teljesen átkeményedett fedőbevonatok, valamint gyári fényezés airbrush munkák

2.

ELŐKÉSZÍTÉS
Mielött ráfújná a felületre az Sg100 Intercoat Lakkot, ovatosan törölje át a felületet teljesen
kinyitott mézesronggyal, vagy használja a KC20-as portalanító folyadékot.

3.

ALKOTÓRÉSZEK
• SG100 Intercoat Lakk
• RU310 (gyors), RU311 (médium) reducer
• Air brush alkalmazásnál RU311 (médium), RU312 (lassú) reducer

4.

KEVERÉS
• 2 rész SG100 Intercoat Lakk
• 1 rész RU reducer
• Air brush alkalmazás 1 rész Shimrin® bázis 1 rész RU reducer
Alaposan keverje fel az SG100 Intercoat Lakkot mielött használná!
MEGJEGYZÉS: Használja az RU310 gyors reducert, hogy gyors száradást érjen el.
FONTOS: Az SG100 Intercoat Lakk 1 komponensű termék, nem kell katalizátort keverni
hozzá. Lásd: a technikai adatlapját a reducereknek.
Maximális higítása az SG100-nak 1 rész SG100, 1 rész reducer. Ezt a keverési arányt akkor
használjuk, amikor Kandy koncentrátumot, vagy gyöngyöt keverünk az SG100-ba.

5.

SZÓRÓPISZTOLY BEÁLLÍTÁS
• Hagyományos szórópisztoly: 2-2.5 bar
• HVLP szórópisztoly: 0.8-1 bar (szórófejnél)
Lásd a gyártó kézikönyvét
• Fúvóka átmérő: 1.3-1.5 (a tárgy méretétől függ)
• Anyag mennyiség: 50-75%-ig nyitva
• Air brush: lásd a gyártó kézikönyvét

6.

Az SG100 INTERCOAT LAKK HASZNÁLATA
Miután a Shimrin® bázisfesték teljesen lemattúlt fújjon 1-2 réteg médium SG100 Intercoat
Lakkot a felületre 50%-os átfedéssel. Fújásnál kb. 15-20 cm távolságot tartson a tárgytól.
Sorok között tartsa meg a szellőztetési időt. Hőmérséklet és páratartalomtól függően 1 óráig
hagyja száradni a felületet, mielött ragasztaná. Sok esetben 30 perc száradás is elég.
SG100 SZELLŐZTETÉSI TESZT:
AZ SG100 FELÜLETE SELYEMFÉNYŰ, ÉRINTÉSRE SZÁRAZ.
FONTOS: NE FÚJJON 4 RÉTEGNÉL TÖBBET AZ SG100-AL, MERT NEM ERRE
TERVEZTÉK!
MEGJEGYZÉS: Ha 4 óránál tovább hagyjuk száradni, akkor finoman schots® brite-al
csiszoljuk át a felületet, hogy biztosítsuk az optimális tapadást. Ragasztásnál ügyeljünk,hogy
ne erősen nyomjuk a felületre a ragasztószalagot. Az SG100 még teljes száradás után is
kiváló tapadást biztosít, de előnyösebb, ha félszáraz állapotban, fújjuk rá a színtelen lakkot.

7.

KIS JAVÍTÁSOK, ÉS ELFÚJÁSI TECHNIKÁK
Az SG100 használható a Shimrin® Gyöngy és bázisfesték elfújására. Fújjon 1 réteg SG100-at
túl az elfujandó felületre, majd a szokásos módon fújja el a bázist. Ez a módszer
megakadályozza, hogy sötét széle legyen a bázisnak. Ezt követően használja bármelyik
Kosmic Kolor® színtelen lakkot.
MEGJEGYZÉS: Az SG100-at bármelyik Shimrin® bázisfestékhez hozzá lehet adni.

8.

KANDY KONCENTRÁTUMOK
Az SG100-ba bármelyik Shimrin® Kandy koncentrátumot hozzá lehet keverni. Air brush és
dizájn munkáknál előnyös, ahol követelmény a gyorsaság. Ez a módszer sokkal gyorsabb,
mint ha 2 komponensű színtelen lakkot használnánk.
Lásd: a Kandy koncentrátumok technikai adatlapját.

9.

GYÖNGY
Az SG100 Intercoat Lakkba lehet Gyöngy-öt keverni, de erre a legalkalmasabb az SG150
Intercoat Gyöngy és Flék (csillám) hordozó. Ha Gyöngyöt keverünk az SG100-ba akkor a
keverési arány a következőképpen módosúl: 1 rész SG100, 1 rész reducer.
Száraz Gyöngy használata:
Kezdetnek ½ teáskanál száraz gyöngyöt tegyen 1 quart (kb. 9.5 dl.) SG100-ba, ovatosan
adagolja, míg el nem érte a kívánt eredményt.
MEGJEGYZÉS: Túl sok gyöngyöt ne adjon az SG100-hoz, mert felhősödés, lemattulás,
homályosodás jelentkezhet a felületen. A gyöngy szemcséknek területre van szüksége, hogy
érvényesülhessen a csillogása. Ahogy a Kandy-nél 75%-os átfedéssel fújjuk le a felületet. 4
rétegnél többet ne fujjon a felületre. Lásd a gyöngy koncentrátumok technikai adatlapját.

10. SZÁRADÁSI IDŐ
Mielött Kandy, vagy színtelen lakkot fújna a felületre hagyja száradni 15-60 percig, ha 4 óránál
tovább szárad, akkor finoman csiszolja meg a felületet piros schots brite-al, vagy P800 vizes
papírral, hogy biztosítsa a megfelelő tapadást.
SG100 SZELLŐZTETÉSI TESZT:
AZ SG100
SZÁRADÁS UTÁN SELYEMFÉNYŰ.
Folyamatosan ellenőrizze a rétegeket.
MEGJEGYZÉS: Ha gyöngyöt keverünk az SG100-ba, akkor csiszolás elött 1-2 réteg tiszta
SG100-at fújjon a felületre (keverés 2:1).
11. SZÍNTELEN LAKK
NE HASZNÁLJA AZ SG100-AT FEDŐBEVONATKÉNT! Minden esetben használja a Kosmic
Kolor® UC01, UFC01, UFC19, UFC35, UC35 színtelen lakkot fedőbevonatként.
12. ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA:
reducerrel lehet tisztítani

Az eszközöket tisztítsa nitróhigítóval, de a leghatékonyabban

