
 
 
 

 
 
 
 
 

Karta Techniczna 

Spectral WAVE  
Wodorozcieńczalny bazowy system mieszalnikowy 

 
 
 
 

PRODUKTY POWIĄZANE 
Spectral Wave Pasty pigmentowe 

Żywice (SW-3000, SW-3100) 

Reducer SW-R10 

Spectral EXTRA  W785 Zmywacz wodorozcieńczalny 
 
 
 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI 

• Duża wydajność 

• Wysoka siła krycia  

• Znakomite schnięcie 

• Łatwość aplikacji i cieniowania 

• Zgodny z wymaganiami Dyrektywy 
2004/42/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie 
ograniczeń emisji lotnych związków 
organicznych w wyniku stosowania 

rozpuszczalników organicznych w niektórych 
   farbach i lakierach oraz produktach  

        do odnawiania pojazdów 
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PODŁOŻA 

Podkłady: akrylowe, 
poliuretanowe, 
epoksydowe 

Przygotować zgodnie z informacjami zawartymi w specyfikacjach podkładów. 

Stare powłoki lakierowe Zmatowić, odtłuścić. 

Laminaty poliestrowe Zmatowić, odtłuścić. 

PROPORCJE MIESZANIA 

 

 

 

 

 

 
Pasty 

Żywice  

Reducer SW-R10                                 

Objętościowo Wagowo 

Zgodnie z recepturą zawartą w programie Color 

LEPKOŚĆ 

 

 

 

 

DIN 4/20°C  

 

w zależności od koloru: 
30 ÷ 60 s 

ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH 

VOC II/B/d limit*  

VOC rzeczywiste 

420 g/l 

<420 g/l 

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

WARUNKI APLIKACJI 

Zaleca się aplikację bazy w temperaturze wyższej niż 15°C i wilgotności nie większej niż 80%. 

APLIKACJA  

 
 

Odtłuścić Spectral EXTRA W785. 

 Intensywnie wstrząsnąć: 

• oryginalnie zamknięte opakowania minimum 1 min. 
• opakowania po otwarciu minimum 30s. 

 
 

 

 

UWAGA: uwzględnić 
wskazówki producenta 
sprzętu 

 

 
Pistolet konwencjonalny zasilany 
grawitacyjnie 

Dysza  Ciśnienie Odległość 

1.3 ÷ 1.4 mm 2 ÷ 4 bar 15 ÷ 20 cm 

Pistolet niskociśnieniowy 
HVLP zasilany grawitacyjnie 

1.2 ÷ 1.3 mm 2 bary 10 ÷ 15 cm 

Przy kolorach z efektem dla warstwy wypylonej zaleca 
się redukcję ilości materiału oraz ciśnienia. 

 

 

 

Liczba warstw w zależności od koloru: 
0.5 + 1÷2 + 0.5 

W kolorach soldowych ostatnia rozpylona warstwa nie 
jest niezbędna. 
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Grubość suchej powłoki 15 ÷ 25 µm 

 

 

Trwałość mieszanki w 20oC 3 miesiące 
(bez Reducer SW-R10) 

 

 

Odparowanie między warstwami kolory 
solidowe 

0.5 + 1÷2  
Między warstwami do zmatowienia powierzchni 

Ostatnia warstwa do zmatowienia + 5 min. 

Odparowanie między warstwami kolory 
z efektem 

 

0.5 + 1÷2 + 0.5 
Między warstwami do zmatowienia powierzchni 

Ostatnia warstwa do zmatowienia + 5 min. 

CZYSZCZENIE SPRZĘTU 

Mycie wstępne wodą, dokładne rozcieńczalnikiem (np. nitro) 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA  

Przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze powyżej +50C. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. 

TERMINY PRZYDATNOŚCI  

Spectral WAVE  

oryginalnie zamknięte 
opakowania 

24 miesiące/20°C 

(12 miesięcy/20°C wyprodukowane do 31.12.2009)  

Spectral WAVE  

opakowania po otwarciu 

6 miesięcy/20°C 

  

Spectral Reducer SW-R10 12 miesięcy/20°C 

Spectral EXTRA W785 24 miesiące/20°C  

BEZPIECZEŃSTWO  

Patrz Karta Charakterystyki 

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. 

 


