
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

СТРУКТУРА НА 
СПРЕЙ 

Код                                                                   26340    

                                                                                     

                                               ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

   

Техническа информация:                      Структура на Спрей текстура-  възстановява структурата
на повредени пластмаси или външни части на 
автомобила напр. брони, огледала, каси на врати 
и тунинг части, както и интериора на автомобила 
напр. табло, облицовка на вратата, централна 
конзола и облицовка на багажника.

Употреба:                                                Идеален за частична поправка и покритие на 
всички пластмасови части на автомобила.

 Качества:                                   
▪    Възпроизвежда структурата на повредени пластмаси 

и пластмасови части

рамки, огледала, тунинг части и брони, както и 
интериори напр. табло, централна конзола, панели 
на вратите и облицовка на багажника

  Черен цвят
▪ Лесно, спестяващо време приложение
▪ Подходящ за външни пластмасови части за автомобили, напр. 
врати,

Физични и химични свойства: - Основа на свързващото вещество: Винилкополимер 
- Цвят: черен 
- Мирис: разтворител 
- Степен на гланц: (при ъгъл на измерване 60 ° съгл.

DIN 67530) гланц:> 15 гланцови единици 
Ефективност:

▪ В зависимост от консистенцията и цвета: 400 ml са 
достатъчни за 1,0 - 1,5 м² 
Основа:

▪ Сух на прах: след прибл. 10 минути Суха на допир: 
след прибл. 30 минути Времето за сушене зависи от 
околната температура, влажността на въздуха и 
дебелината на нанесения слой. Температурна 
устойчивост: до 80 ° C

▪ Повредени зони на всички пластмасови части отвътре и
 отвън, които ще се боядисват след структурата на 
спрей. Време за изсъхване (при 20 ° C, 50% 
относителна влажност на въздуха):

▪ Устойчивост при съхранение 



▪ PW/MIR: 0,71

▪ 10 години, ако е осигурено подходящо съхранение (= 10
 ° -25 ° C, относителна влажност на въздуха макс. 60%) 
Размер:

▪ Аерозолни  кутии,  максимален  номинален 
обем 400 ml VOC-стойност: 244,1g

▪ Аерозолно покритие Категория: Автомобилна броня и 
тапицерия

Околна среда и етикетиране: 

Съвместим с околната среда: Chamäleon се ангажира да прилага формулировки без ограничени 
или критични съставки и да постигне възможно най-добро представяне. Капачките и опаковките 
са изработени от рециклируем материал. Изхвърляне: Моля, обърнете внимание на остатъците 
вътре в контейнерите. Напълно изпразнените контейнери могат да се използват за рециклиране. 
Ако кутиите не се изпразват, те трябва да се изхвърлят като „специален отпадък“. Етикетиране: 
Всички продукти на Chamäleon отговарят на текущото състояние на техните разпоредби за 
етикетиране. Класификацията и разграничаването се извършват по настоящата правна форма на 
Глобално хармонизираната система за класификация и етикетиране на химикали (GHS) или 
по-скоро от CLP 1272/2008 / EG регламенти. Нашите информационни листове за безопасност са в 
съответствие с настоящата форма на REACH 1907/2006 / EG, член 31 и приложение II,

Инструкции за употреба: 

Приложение 
▪ Почистете старателно повърхността с антисиликон на Chamäleon. 
▪ Повредената област трябва да е суха и без прах и мазнини 
▪ Разклатете енергично в продължение на 2 минути
▪ Структурната плътност и ефект зависи от броя на слоевете и 
разстоянието на нанасяне

▪ Нанесете няколко тънки слоя, за да получите желаната текстура
▪ Повторно нанесете след като изсъхне за прибл. 15-20 мин (20 ° C) 
▪ Трябва да се нанесе отново

Само за професионална употреба
Носете подходяща маска (препоръчителен тип A2/P3) 



2 min  depends on    20°C=15-20    2-3 min 

  effect              min 

Съвети относно приложението: 

Ако използвате структурен спрей (черен), ще бъде лесно да изгладите неравностите, тъй 
като след изсъхването може много лесно да се шлайфа. Корекциите на структурата също 
могат да се извършват по прост начин. Например: повърхността е станала твърде грапава,
 защото слоя е твърде дебел. След изсъхване и шлайфане можете да нанесете още веднъж 
тънко структурния спрей. Нашата препоръка: Използвайте парче картон, за да тествате 
процеса на пръскане преди действителното нанасяне чрез пръскане на различни 
разстояния.
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