
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Permacron® Base Coat
293/295/297

Permacron Base Coat 293/295/297 to wysokiej jakości konwencjonalne
lakiery bazowe stosowane w systemie lakier bezbarwny-na-bazę. Mogą
być aplikowane na wszystkie pojazdy osobowe, autobusy oraz pojazdy
użytkowe.

Umożliwia łatwą i niezawodną aplikację.....
System pozwala na szybkie i dokładne mieszanie kolorów.....
Może zostać pokryty lakierami bezbarwnymi Permacron MS Clear
Coats.

....

Konwencjonalny lakier bazowy

Karta techniczna użycia
produktu.

Spies Hecker - po prostu bliżej!

An Axalta Coating Systems Brand

PL / 029XA.6VR Karta techniczna użycia
produktu Nr.

24.07.20171 /



Permacron® Base Coat 293/295/297

Przygotowanie produktu - aplikacja do kolorów 2-warstwowych

Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu
przed podrażnieniami.

Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
Podkład gruntujący lub Podkład, przeszlifowany
Podkład gruntujący lub Podkład, nieprzeszlifowany w procesie mokro na mokro
Podłoże musi być prawidłowo przygotowane i oczyszczone przed aplikacją
Obszary naprawy powinny być przeszlifowane papierem ściernym gradacji P500-P600 (maszynowo)
lub papierem ściernym gradacji P800-P1000 (szlifowanie ręcznie)

Baza Rozcieńczalnik

Permacron
 293/295/297

Permacron Supercryl
3054/3055/3056

Standard Wszystkie kolory 100 65%

Nie dotyczy

Ciśnienie natryskuDysza natryskowa

Compliant 1.8 - 2 bar ciśnienie wlotowe1.2 - 1.4 mm

HVLP 0.7 bar ciśnienie atomizacji1.3 - 1.4 mm

patrz instrukcja producenta

2 - 3 warstwy z zachowaniem czasu odparowania
międzywarstwowego: 5 min. - 10 min.
końcowe odparowanie: 10 min. - 15 min.

Lakier bezbarwny

Zgodny z
przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.
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Permacron® Base Coat 293/295/297

Permacron Base Coat
System cieniowania dla kolorów 2-warstwowych

Powierzchnię pokrytą podkładem polakierować lakierem bazowym
Permacron Base Coat 293 do uzyskania kryjącego filmu lakieru.

Rozszerzyć powierzchnię aplikacji nanosząc każdą warstwę natryskową
na trochę większą powierzchnię tak, że pozostanie tylko strefa do
wyrównania odcienia koloru. 

Rozszerzyć strefę przejścia i wycieniować, natrysk przy zredukowanym
ciśnieniu.

Po upływie czasu odparowania można nanosić na całą naprawianą
powierzchnię lakier bezbarwny Permacron / Permasolid Clear Coat.
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Permacron® Base Coat 293/295/297

Przygotowanie produktu - aplikacja do kolorów 3-warstwowych

Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu
przed podrażnieniami.

Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
Podkład gruntujący lub Podkład, przeszlifowany
Podłoże musi być prawidłowo przygotowane i oczyszczone przed aplikacją
Obszary naprawy powinny być przeszlifowane papierem ściernym gradacji P500-P600 (maszynowo)
lub papierem ściernym gradacji P800-P1000 (szlifowanie ręcznie)

warstwa podłoża Baza Rozcieńczalnik

Permacron 293 Permacron Supercryl
3054/3055/3056

Standard Wszystkie kolory 100 65%

Efektowa/pośrednia warstwa Baza Rozcieńczalnik

Permacron 
293/295/297

Permacron Supercryl
3054/3055/3056

Standard Wszystkie kolory 100 65%

Nie dotyczy

Ciśnienie natryskuDysza natryskowa

Compliant 1.8 - 2 bar ciśnienie wlotowe1.2 - 1.4 mm

HVLP 0.7 bar ciśnienie atomizacji1.3 - 1.4 mm

patrz instrukcja producenta

2 - 3 warstwa podłoża z zachowaniem czasu odparowania
międzywarstwowego: 5 min. - 10 min.
końcowe odparowanie: 10 min. - 15 min.

2 Efektowa/pośrednia warstwa z zachowaniem czasu odparowania
międzywarstwowego: 5 min. - 10 min.
końcowe odparowanie: 10 min. - 15 min.

Lakier bezbarwny

Zgodny z
przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.
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Permacron® Base Coat 293/295/297

Permacron Base Coat
System cieniowania dla kolorów 3-warstwowych z efektem

Powierzchnię pokrytą podkładem polakierować lakierem bazowym
Permacron Base Coat 293 (odcień podłoża - grundton) do uzyskania
kryjącego filmu lakieru oraz rozszerzyć powierzchnię aplikacji nanosząc
każdą warstwę natryskową na trochę większą powierzchnię.

Przygotowany do nanoszenia lakier bazowy Permacron Base Coat 293
rozcieńczyć w stosunku objętościowym 1:1 rozcieńczalnikiem Supercryl
Reducer 3054 nanieść lekką, lazurującą warstwę na strefę przejścia.

Na tą samą powierzchnię nanieść lakier bazowy Permacron Pearl Base
Coat 295 lekko zachodząc na większą powierzchnię przy każdej
kolejnej warstwie natryskowej i wyrównać z oryginalną powłoką lakieru.

Przygotowany do nanoszenia lakier bazowy Permacron Perl Base Coat
295 rozcieńczyć w stosunku objętościowym 1:1 z rozcieńczalnikiem
Supercryl Reducer 3054 i równomiernie wyrównać strefę przejścia.

Po upływie czasu odparowania można nanosić na całą naprawianą
powierzchnię lakier bezbarwny Permacron / Permasolid Clear Coat.
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Permacron® Base Coat 293/295/297

Przygotowanie produktu - aplikacja 2K Utwardzany

Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu
przed podrażnieniami.

Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
Podkład gruntujący lub Podkład, przeszlifowany
Podkład gruntujący lub Podkład, nieprzeszlifowany w procesie mokro na mokro
Podłoże musi być prawidłowo przygotowane i oczyszczone przed aplikacją
Obszary naprawy powinny być przeszlifowane papierem ściernym gradacji P500-P600 (maszynowo)
lub papierem ściernym gradacji P800-P1000 (szlifowanie ręcznie)

RozcieńczalnikBaza Utwardzacz

Permacron
Supercryl
3054/3055/3056

Permacron
293/295/297

MS Utwardzany 30 - 35%Wszystkie kolory 100 MS  -  20%

HS Utwardzany 40 - 45%Wszystkie kolory 100 HS  -  15%

VHS Utwardzany 45 - 50%Wszystkie kolory 100 VHS  - 10%

Wszystkie wartości są skumulowane np: 100g + 15% = 115g, następnie jest dodawane 40% rozcieńczalnika
Permacron Supercryl Reducer = 161g

2K Utwardzany: 1 h

Ciśnienie natryskuDysza natryskowa

Compliant 1.8 - 2 bar ciśnienie wlotowe1.2 - 1.4 mm

HVLP 0.7 bar ciśnienie atomizacji1.3 - 1.4 mm

patrz instrukcja producenta

2 - 3 warstwy z zachowaniem czasu odparowania
międzywarstwowego: 5 min. - 10 min.
końcowe odparowanie: 10 min. - 15 min.

MS / HS / VHS

20 °C 2 h

60 - 65 °C 20 min.

Lakier bezbarwny

Zgodny z
przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.
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Permacron® Base Coat 293/295/297

Przygotowanie produktu - aplikacja Lakier bazowy super deep black

Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu
przed podrażnieniami.

Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona
Podkład gruntujący lub Podkład, przeszlifowany
Podłoże musi być prawidłowo przygotowane i oczyszczone przed aplikacją
Obszary naprawy powinny być przeszlifowane papierem ściernym gradacji P500-P600 (maszynowo)
lub papierem ściernym gradacji P800-P1000 (szlifowanie ręcznie)

RozcieńczalnikBaza Utwardzacz

Duża powierzchnia Zapr &naprawa
elementu

MS Utwardzany 40%  3054100 20%  3333 20%  3344

HS Utwardzany 40%  3054100 15%  3312/3315 15%  3309

VHS Utwardzany 40%  3054100 10%  3230/3240 10%  3220

2K Utwardzany: 1 h

Ciśnienie natryskuDysza natryskowa

Compliant 1.8 - 2 bar ciśnienie wlotowe1.2 - 1.4 mm

HVLP 0.7 bar ciśnienie atomizacji1.2 - 1.4 mm

patrz instrukcja producenta

2 warstwy z zachowaniem czasu odparowania
międzywarstwowego: 5 min. - 10 min.
końcowe odparowanie: 20 min. - 30 min.

Lakier bezbarwny

Zgodny z
przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.
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Permacron® Base Coat 293/295/297

Produkty

Permacron® Base Coat 293/295/297

Mieszanie produktu

Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej
się na Phoenix oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.
Utwardzacz i Rozcieńczalnik powinien być wybrany w zależności od temperatury aplikacji oraz
wielkości naprawy.

Standardowy rozcieńczalnik do lakieru bazowego odpowiedni do napraw
elemetu, kilku elementów oraz dużej wielkości napraw. Głównie stosowany w
zakresie temperatur 15-25°C.

3054

Szybki rozcieńczalnik do lakieru bazowego nadający się do szybkich i
elementowych napraw. Zalecany przy chłodniejszych warunkach aplikacji
10-20°C.

3055

Wolny rozcieńczalnik do lakieru bazowego odpowiedni począwszy od
lakierowań częściowych do całościowych przelakierowań. Zalecany do
stosowania również w ciepłych warunkach 25-35°C.

3056

DIN 4: 18 - 22 s w 20°C

15 - 25 µm Kolory z efektem
20 - 40 µm Kolory Solid

Permacron® Base Coat 293/295/297 może być pokrywany w okresie 24 godzin, bez
międzyszlifowania

Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozcieńczalnika do czyszczenia na bazie
rozpuszczalników.
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Permacron® Base Coat 293/295/297

Uwagi

Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.....

Nowe komponenty/ pigmenty powinny być dokładnie wymieszane przed użyciem ich jako składnika
formuły koloru.

....

Utwardzany lakier bazowy 2K jest konieczny w przypadku dużych grubości  powłoki (>40µ) np.
kolory o słabej zdolności krycia. lakierowanie wielokolorowe, lakierowanie komory silnika oraz
kolory podłoża w kolorach 3-warstwowych. 

....

Maskowanie lakierów bazowych Permacron jest możliwe po upływie 45-60 min/ 18-22°C lub po
suszeniu w piecu. Utwardzane lakiery bazowe Permacron powinny być maskowane tylko po
suszeniu w piecu.

....

Jeśli jest zawarte w formule koloru więcej jak 30% komponentu MB 551 Special Deep Black należy
dodać tylko 30% rozcieńczalnika Permacron Supercryl Reducer, ponieważ komponent MB 551 ma
niższą lepkość w porównaniu do innych komponentów z systemu mieszania. Specjalna wskazówka
będzie również znajdować się w narzędziach kolorystycznych.

....

 W przypadku lakieru bazowego Permacron Base Coat super deep black, wydłużenie lub skrócenie
podanego końcowego czasu odparowania (20-30 minut) może prowadzić do zmian koloru.

....

Permacron Base Coat super deep black nie może być mieszany z innymi lakierami bazowymi
Permacron.

....

Ponieważ lakieru bazowego Permacron Base Coat super deep black nie można nakładać na inne
lakiery bazowe Permacron, produkt ten nie może być używany do lakierowań wielokolorowych.

....

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na
etykietach opakowań produktu. 

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z
naszego Spies Hecker asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie
zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie
produktowej Spies Hecker, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach
i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność,
dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do
obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów,
znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona.
Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na
etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie
bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

24.07.20179 /PL / 029XA.6VR Karta techniczna użycia
produktu Nr.


