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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОМ 
        Боя с ефект хром 

 

CS.01 ХРОМ           CG.02 ЗЛАТО              CK.04 ЧЕРЕН ХРОМ 

 

вид  Еднокомпонентна боя на основата на разтворител 
употреба  Аксесоари за дома ∙ Мебели ∙ Спортно оборудване ∙ Други 

визия  Металически хром ефект 
основи  Метал ∙ Пластмаса ∙ Дърво 

нанасяне  Пистолет  
слоеве/ръце  4 

 

 

 
 

Цикъл на нанасяне 
1. SV282AF02 гланц 
2. CRONO 
3. SV026AG01 (неутрален или цветен) 
4. SV210AF03 прозрачен 

 

продукт покривност втвърдител разредител цвят 

SV282AF02 
гланц 5 кв.м/кг 100% SIN35 10-20% DP039-B Черен гланц 

CRONO ХРОМ 3 кв.м/л — — Алуминий 

SV026AG01 
разтвор 3 кв.м/л — 

Не се изисква 
разредител, 

добавете 10%от  
разредител BA100 

при нужда 

каталожен цвят: 
CS.01 ХРОМ 
CG.02 ЗЛАТО 

CK.04 ЧЕРЕН ХРОМ 

SV210AF03 
прозрачен 5 кв.м/кг 25% SIN35 20% BA100  

20-30% AMA50BA 
Прозрачен 
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технология   
 

1. Подготовка на основата 
1.1 Метална основа 

 Обезмаслете и почистете повърхността преди работа. 
 За алуминиеви, месингови, цинкови и други сплави, подгответе повърхността с        

антикорозионен епоксиден праймер SV366AF02. Ако ръждата не е проблем за 
металната повърхност, преминете директно към следващата стъпка.  

 Препоръчително е да се направи тест за адхезия. 
 

1.2 Пластмасова основа 
 Обезмаслете и почистете повърхността преди работа. 
 При ABS преминете директно към следващата стъпка, върху други видове 

пластмаса нанесете праймер ALLGRIP. 
 Препоръчително е да се направи тест за адхезия.  
 

1.3 Дървена основа 
 Шлайфайте до гладкост и почистете повърхността. 

 
2. Нанасяне на един или повече слоеве SV282AF02 гланц (черен или друг цвят) 

 Добавете втвърдител SIN35 – 100%. 
 Добавете разредител DP039-B – 10-20%. 
 Оставете да изсъхне за 24-36 часа при 25°C или в сушилня за 40-60 минути при 

60-80°C. 
 Този слой трябва да бъде НАПЪЛНО СУХ И ОХЛАДЕН преди нанасянето на 

CRONO. 
 

3. След изсъхване и охлаждане нанесете CRONO (цвят хром) 
 Нанесете няколко равни тънки слоя докато постигнете блестяща повърхност с 

визия на хром. 
 Препоръчваме да се намали обемът на боята от пистолета и да се нанасят 

тънки слоеве, за да се изгради основният ефект хром. 
 Оставете да изсъхне за 1-4 часа при 25°C или в сушилня за 10-15 минути при 60-

80°C и оставете повърхността да се охлади. 
 

4. След изсъхване нанесете SV026AG01  
 Винаги нанасяйте SV026AG01 след CRONO. 
 SV026AG01 е безцветен или тониран Злато или Черен хром. 
 За да постигнете желаната наситеност на цвета, използвайте същия намален 

обем на боята от пистолета и нанесете няколко тънки слоя един върху друг. Не 
е необходимо изчакване между слоевете. 

 Оставете да изсъхне за 2-4 часа при 25°C или в сушилня за 10-15 минути при 60-
80°C и оставете повърхността да се охлади. 
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5. След изсъхване нанесете SV210AF03 прозрачен  

 Добавете втвърдител SIN35 – 25%. 
 Добавете разредител BA100 – 20-30%. 
 Добавете адитив AMA50BA – 20-30%. 
 Нанесете няколко тънки слоя, за да постигнете финалното покритие. Не е 

необходимо изчакване между слоевете. 
 Оставете да изсъхне за 24 часа при 25°C или в сушилня за 40-50 минути при 60-

80°C и оставете повърхността да се охлади. 
 

6. След пълно изсъхване (около 24 часа) можете да полирате за по-силен блясък. 
 

 

съвети за най-добър резултат   
 

 Избягвайте нанясяне и съхнене при ниски температури. 
 Избягвайте излишна дебелина, нанасяйте няколко ТЪНКИ слоя с еднаква дебелина. 
 Нанасяйте с пистолет с ниско налягане, не се препоръчва високо налягане. 
 Нанасяйте SV282AF02 гланц на един или два слоя, за да постигнете силен гланц и 

еднородна повърхност. Изчакайте пълно изпарение между слоевете и оставете тази 
боя да изсъхне напълно. 

 Възможно е към SV026AG01 да се добави 10% разредител BA100 в тегловно 
съотношение. Това се препоръчва при нанасяне върху големи и сложни повърхности. 

 Възможно е към CRONO да се добави 5% разредител BA100 в тегловно съотношение. 
Това се препоръчва при нанасяне върху големи и сложни повърхности. 

 Ако е необходимо нанесете праймер ALLGRIP преди SV282AF02 гланц и оставете да 
изсъхне за 2-6 часа при 25°C или в сушилня за 30-40 минути при 60-80°C. 

 

съхнене   
 

на прах 10 мин. при 25° 
на пипане 20 мин. при 25°C 

 

технически детайли   
 

дюза 1.5 - 1.8 мм 
живот на сместа 3 часа при 25°C 

налягане при нанасяне 2.5 атм. 
покривност около 3 кв.м/кг 

външна употреба/екстериор не 
съхранение 12 месеца  

при температура между 5 и 30°C 
може да има седименти, разбъркайте добре преди употреба 

 


