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Dodavatel 
Dovozce a dodavatel 
Perfect Line 
PO Box 90117 
5000 LA TILBURG (NL)  
T: +31 (0) 857441118 
info@perfectline.nl 
www.perfectline.eu 
 
 

Produkt 
Vysoce jasný lak na bázi 1K chromu. S Perfect Line Futurewheel Chrome Coat je snadné přelakovat 
ráfky jako bodovou opravu nebo znovu nalakovat v případě částečné opravy. 
 
Nanášení tohoto laku není omezeno pouze na ráfky, ale možnosti jsou nekonečné! Velmi pěkných 
výsledků lze dosáhnout například u automobilů postřikem zrcátek, lišt, částí mřížky, střešních nosičů, 
částí přístrojových desek atd. 
 
 

Číslo položky 
PL.CHROOM (= 1l plechovka) 
 
 

Fyzikální a chemické vlastnosti výrobku 

Balení : 1l 
Barva  : Chrome 
Směšovací poměr : 1 složka, připravená k nástřiku 
Surovina : Nitrocelulóza 
Teoretická vypuzovací kapacita : 8 - 9 m 2 / litr při 50 mikronů 
Hodnota VOC : Méně než 420 g/litr 
Skladovatelnost : Neomezené, pokud jsou uchovávány v dobře uzavřených 

obalech 
Úložný prostor : Chladný a suchý 
 
 

Substráty 
Produkt musí být nanesen na nepoškozený povrch, takže v případě potřeby musí být povrch nejprve 
řádně opraven. Povrch nesmí být poškrábán kvůli tloušťce tenké vrstvy produktu. Povrchy proto musí 
být co nejhladší: Čím hladší je povrch, tím krásnější je konečný výsledek. 
 
 

Příprava 
§ Nejprve důkladně očistěte povrch mýdlem a vodou. Opláchněte a osušte. 
§ Předčištění pomocí produktů na bázi rozpouštědel nebo vody. (Doporučeno: Perfect Line 

Degreaser M600). 
§ Povrch broušte na hrubý P400 (mechanický) a P800 - P1000 (mokrý). 
§ Před nanesením podkladu nebo 2K laku odmastěte jemným odmašťovačem (doporučeno: Perfect 

Line Aqua Degreaser) a otřete do sucha čistým hadříkem. 
§ Na lakovaný povrch naneste černý vrchní lak 2K s vysokým leskem*. Tato vrstva by měla 

být krycí. (Doporučení: Perfect Line 2K PU Topcoat High Gloss Black).  
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Použití 
Poznámka: V tomto procesu je důležité neprovádět mezipískování, protože účinek zmizí! 
§ Poté, co byl předmět nastříkán ve 2K vysoce lesklé černé * , zahřejte předmět a nechte jej 

vychladnout. 
§ Před použitím protřepejte Perfect Line Futurewheel Chrome Coat. 
§ Perfect Line Futurewheel Chrome Coat lze stříkat v několika vrstvách (podle vašich přání: čím 

více vrstev, tím krásnější efekt) s normální stříkací pistolí nastavenou na 2 bar. Je vždy moudré 
nejprve nastříkat vzorek. Poznámka: barva je tmavší nebo světlejší (v závislosti na dávkování). 
Účinek z černého chromu na leštěný hliník. 

§ Poté znovu zahřejte a ochlaďte; 
§ Poté naneste mlžnou vrstvu čirého laku (doporučeno: Perfect Line VOC Clear Coat); 
§ Nechte tuto vrstvu, aby se projevila, a poté nastříkejte celou vrstvu. 
§ Poté objekt zahřejte a nechte jej vychladnout. 
 
Shrnutí Perfect Line Futurewheel Chrome Coat 
Tryska : 1,0 - 1,3 mm 
Vzdálenost : 20 - 30 cm 
Tlak vzduchu : 2 bar 
Počet sprejů : více vrstev, podle vašich přání 
Provozní teplota : 18 - 25 o C 
Doba schnutí mezi vrstvami : Nechte mezivrstvy zaschnout, dokud nebudou vrstvy 

zcela matné 
 
Shrnutí Perfect Line VOC Clear Coat 
Tryska : 1,2 - 1,4 mm 
Vzdálenost : 20 - 30 cm 
Tlak vzduchu : 2 bar 
Počet sprejů : první vrstva jako vrstva mlhy, druhá vrstva plná 
Provozní teplota : 18 - 25 o C 
 
 

Proces sušení 
Výše uvedený proces vyžaduje tři cykly sušení:  
1. Mezi černou vrchní vrstvou 2K s vysokým leskem a chromem; 
2. Mezi chromovou vrstvou a čirým lakem; 
3. Po vrstvě čirého laku. 
Doporučujeme sušit předměty po dobu 30 minut při 60 o C. 
 
 
* Použití jiného barevného pozadí než černého umožňuje spoustu různých barevných  
  variací. Můžete s tím experimentovat a dosahovat tak různých výsledků. Náš tip je vždy  
  nejprve nastříkat vzorek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zřeknutí se odpovědnosti 
Tento TDS má přednost. Všechny ostatní produkty uvedené v tomto technickém listu nesou značku Perfect Line. Pokud není výslovně uvedeno jinak, vlastnosti systému nebudou platné, pokud je dotyčný 
materiál používán v kombinaci s jinými materiály nebo přísadami, které nenesou značku Perfect Line. Tyto informace o výrobku byly pečlivě vybrány a sestaveny námi a jsou založeny na současných 
znalostech a přizpůsobeny běžným provozním podmínkám. Nastanou-li odlišné okolnosti (s ohledem na použití, přípravu nebo okolní vlivy), naši zástupci rádi poradí, abyste naše výrobky používali co 
nejvhodněji. Pouze pro profesionální použití. Informace nejsou závazné a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jejich přesnost a úplnost. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravovat a doplňovat obsah 
těchto údajů kdykoli bez předchozího upozornění a bez závazku. Tato ustanovení platí bez omezení na všechny změny a úpravy. Je třeba dodržovat bezpečnostní listy a varování na štítcích produktu. 
 
 


