
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta Techniczna  

Spectral UNDER 315  
Podkład izolujący 

 
 
 
 
 

   

 
 

WŁAŚCIWOŚCI 

• Szybkoschnący wodny podkład barierowy 

• Idealny do napraw miejscowych, na tzw. „przeszlifki” 

• Gładka powierzchnia 

• Praca w systemie „mokro na mokro” 
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PODŁOŻA 

Stare powłoki lakierowe łącznie z 
farbami termoplastycznymi 

Odtłuścić, przeszlifować na sucho P220  ÷  P360. 

Szpachlówki poliestrowe  Przeszlifować na sucho, do końcowego wyrównania P240 ÷ P320. 

Podkłady epoksydowe Do 12 godzin bez szlifowania, po upływie 12 godzin przeszlifować P320. 

Stal Odtłuścić, przeszlifować na sucho P120. 

Aluminium Odtłuścić, przeszlifować na sucho P280 ÷ P360 lub zmatowić włókniną ścierną,  

odtłuścić. 

Stal ocynkowana Odtłuścić, zmatowić włóknina ścierną, odtłuścić. 

Stal nierdzewna Odtłuścić. 

Tworzywa sztuczne Odtłuścić Zmywaczem Spectral PLAST 815, zmatowić włókniną, ponownie odtłuścić. 

Zastosować Spectral PLAST 705 Środek zwiększający przyczepność. 

ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH 

VOC II/B/c limit*  

VOC rzeczywiste 

540 g/l 

<100 g/l 

* Dla mieszaniny gotowej do aplikacji według Dyrektywy UE 2004/42/CE 

LEPKOŚĆ APLIKACYJNA 

  

 DIN 4/20°C  

 

30-40s 

W razie potrzeby można rozcieńczać wodą demineralizowaną. 

WARUNKI APLIKACJI  

Malowana powierzchnia musi być sucha. Temperatura farby, malowanej powierzchni jak i otoczenia  
powinna mieścić się w zakresie od +5°C do +35°C, a wilgotno ść względna nie powinna przekraczać 70%.  
Temperatura malowanej powierzchni powinna być wyższa od temperatury punktu rosy o min. 3°C. 

APLIKACJA 

                   

                            

 

 

Przed zastosowaniem zamieszać ręcznie 

 
 
 
 

 

 

Pistolet konwencjonalny zasilany 
grawitacyjnie 

Dysza Ciśnienie Odległość 

1.3 ÷ 1.4mm 
Uwzględnić wskazówki producenta 

sprzętu 

 

 

 

 

Liczba warstw 2÷3 
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BEZ STOSOWANIA WYMUSZONEGO 
SPRĘŻONEGO POWIETRZA 

Z ZASTOSOWANIEM DYSZ VENTURIEGO 
 

30min/20°C 

20 min/60°C 

 

5-10min/20°C 

                    
 
                    
  Szlifowanie na sucho 
 

P360-P500 

 
  
  Szlifowanie ręczne 
 
 

P800-P1000 

SUSZENIE PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI 

 Odległość  

Czas w zależności od rodzaju i mocy lampy: 

Stosować się do zaleceń producenta sprzętu 

10 ÷ 15 min 

UWAGA ! Wygrzewanie promiennikiem rozpocząć po zmatowieniu ostatniej warstwy.  

CZYSZCZENIE SPRZĘTU 

Woda lub rozpuszczalnik nitro. 

POKRYWALNY PRZEZ 

Spectral Under 315 może być pokrywany przez wszystkie lakiery nawierzchniowe Novol. Nakładanie farby nawierzchniowej  
rozpuszczalnikowej możliwe jest po całkowitym zmatowieniu powierzchni. Nakładanie lakieru bazowego Spectral WAVE 2.0 jest 
możliwe po:  

• zastosowaniu suszenia promiennikiem podczerwieni po 15 min, lub 

• w warunkach 20°C/50% wilgotno ści względnej po 4 h. 

UWAGA ! Zastosowanie temperatury wyższej niż 50°C nie spowoduje skrócenia czasu, po którym mo żna nałożyć lakier bazowy. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA  

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. 
Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Zalecana temperatura przechowywania 10-30°C. Chroni ć przed mrozem. 

TERMINY PRZYDATNOŚCI  

Spectral UNDER 315 9 miesięcy /20°C  

BEZPIECZEŃSTWO  

Patrz Karta Charakterystyki 

INFORMACJE DODATKOWE 

Spectral UNDER 315  przeznaczony jest przede wszystkim  na tzw. „przeszlifki” powstające podczas szlifowania podkładów przed 
nałożeniem warstw lakierowych. Miejsca przeszlifowań zmywać zmywaczem uniwersalnym Extra 785. 

 

 

 

 

 

 

Odparowanie między warstwami Po każdej warstwie odczekać do pełnego 
zmatowania powłoki. 
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INNE INFORMACJE  

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane  zawarte w 
niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania.  
Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami 
dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się 
wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące 
się poza naszą kontrolą. 

 


