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ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА ИСКРЯЩ МЕТАЛ 
          Боя с ефект искрящ метал 

 

 

                     

SM.001 МЕСИНГ           SM.002 БРОНЗ     SM.003 МЕД 

 

вид  Двукомпонентна металическа боя на основата на разтворител 

употреба  Аксесоари за дома ∙ Декорация за мебели ∙ Други 

визия  Ярка металическа визия в няколко цвята 

основи  Метал ∙ Пластмаса ∙ Дърво 

нанасяне  Пистолет ∙ Помпа с въздушно асистиране 

слоеве/ръце  3 

 

 
 

Цикъл на нанасяне 

1. Праймер 

2. Ефект ИСКРЯЩ МЕТАЛ 

3. Защитен прозрачен слой /по желание/ 

 

продукт покривност втвърдител разредител цвят 

SM.001 Месинг 4 m2/L 20% SIN35 30% DP039-B Месинг 

SM.002 Бронз 4 m2/L 20% SIN35 30% DP039-B Бронз 

SM.003 Мед 4 m2/L 20% SIN35 30% DP039-B Мед 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

За да се се увеличат устойчивостта и трайността на покритието при вътрешна или външна 

употреба, може да се нанесе прозрачен защитен слой, който може да намали яркостта на 

металическия ефект. При пръскане на защитния слой е необходимо да се смени катализаторът с 

SIN15 – 10% в тегловно съотношение. Защитният слой може да бъде гланц – SV337AC05 или мат 

– TM069. Защитният слой се нанася 4-12 часа след металическия слой. 
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технология   

 

1. Подгответе основата. 

2. Нанесете праймер ALLGRIP или друг, който най-добре отговаря на вида на 

повърхността. Праймерите са изброени на последната страница на настоящия 

документ. 

3. Нанесете ALLGRIP бял 

 Добавете SIN40  - 10% в тегловно съотношение. 

 Добавете DP039-B – 40% в тегловно съотношение. 

 Оставете да изсъхне за 2-24 часа при стайна температура или в сушилня за 30 

минути при 60-80°C. 

4. Нанесете ИСКРЯЩИЯ МЕТАЛИЧЕСКИ ЕФЕКТ на няколко тънки кръстосани слоя, за да 

постигнете основния цвят. 

 Добавете SIN35 – 20% в тегловно съотношение. 

 Добавете DP039-B – 30% в тегловно съотношение. 

 Оставете да изсъхне напълно на стайна температура или в сушилня за 30 – 40  

минути при 60-80°C. 

 

 

съвети за най-добър резултат   

 

 Базовият слой трябва да е гладък и с бял цвят. 

 Нанесен върху гланцов праймер, Ефектът на искрящ метал е по-добър. 

 Намалете обема на боята от пистолета и нанесете ефекта на Искрящ метал на 

няколко тънки слоя, за да получите блестяща повърхност. Не е необходимо 

изчакване между слоевете. 

 Продуктът може да се нанася директно върху често използвани пластмаси като ABS и 

ABS-PC. 

 

 

 

съхнене   

 

изпаряване 10 – 15 мин. при 25° 

на прах 20 - 30 мин. при 25° 

на пипане 1 – 2 часа при 25°C 

в сушилня  30-40 минути при 60-80°C 
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защитен слой   

                  по желание 

 За да се се увеличат устойчивостта и трайността на покритието при вътрешна или  

външна употреба, може да се нанесе прозрачен защитен слой, който може да намали 

яркостта на металическия ефект.  

 При пръскане на защитния слой е необходимо да се смени катализаторът с SIN15 – 10% 

в тегловно съотношение.  

 Защитният слой може да бъде гланц – SV337AC05 или мат – TM069. Защитният слой се 

нанася 4-12 часа след металическия слой. 

 

 

покривност   

 

SM.001 Месинг 4 кв.м/л 

SM.002 Бронз 4 кв.м/л 

SM.003 Мед 4 кв.м/л 

ALLGRIP Праймер 5 кв.м/кг 

TM069 Прозрачен мат 6 кв.м/л 

SV337AC05 Прозрачен гланц 6 кв.м/кг 

Добавете втвърдител и разредител според инструкциите. 

 

 

технически детайли   

 

дюза 1.5 - 1.8 мм 

живот на сместа 3 часа при 25°C 

налягане при нанасяне 3 - 3.5 атм. 

покривност около 4 кв.м/кг 

външна употреба/екстериор със защитно покритие за екстериор 

съхранение 12 месеца  

при температура между 5 и 30°C 

разбъркайте добре преди употреба 
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възможни праймери   

 

продукт покривност втвърдител разредител цвят 

SV366AF02 

Епоксиден  

Антикорозивен 

праймер 

5 кв.м/кг 20% EP720 40 – 50% DN500 Бял 

SV033AE01  
Епоксиден 

Винилов праймер  

5 кв.м/кг 15%  EP720 40 – 50% DN500 Бял 

VMP PRIMER 
Акрилен праймер 

5 - 6 кв.м/л 10% SIN40 не се изисква Прозрачен 

DSA 80 BASE 
Акрилен праймер 

5 - 6 кв.м/кг 10% SIN40 40 – 60% DP039-B Прозрачен 

ALLGRIP PRIMER 
Акрилен праймер 

5 кв.м/кг 10% SIN40 40 - 50% DP039-B Бял 

 

възможни защитни покрития   

По желание   

 

продукт покривност втвърдител разредител цвят 

SV056АG02 

Прозрачен акрилен за 

екстериор, 

високоустойчиво покритие 

с тефлонови адитиви 

6 - 8 кв.м/кг 30% SIN40 40% DP039-B 
Прозрачен  
Гланц 10 

TM069  
Прозрачен акрилен за 
екстериор, покритие с 
тефлонови адитиви 

6 - 8 кв.м/кг 30% SIN35 0 – 20% DP039-B 
Прозрачен  
Гланц 10 

SV142AD02 
Прозрачен акрилен за 
екстериор 

6 - 8 кв.м/кг 30% SIN40 40% DP039-B 
Прозрачен  

Гланц 5 

NANOMATT 05 
Прозрачен акрилен за 
интериор 

6 - 8 кв.м/кг 25% SIN63 40% DP039-B 
Прозрачен  

Гланц 5 

SV377AC05 
Прозрачен акрилен за 
интериор или екстериор 

6 - 8 кв.м/кг 50% SIN40 40% DP039-B 
Прозрачен  

Гланц 90 


