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 СПРЕЙ ХРОМ ЕФЕКТ 

 ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА   

Код  26725 

Цвят  Сребрист хром 

Обща характеристика: 

Приложение:                                                   Авторепаратурен продукт/ Боя 

Процес на нанасяне: 
Използвайте спрея при 20 - 25 ° C, разклатете го за няколко 

Практически съвети: гладки и неабсорбиращи повърхности.

При ниски температури предварително загрейте флакона в топла вода при температура 20 – 25° C. 
Не използвайте други източници на топлина като пламъци, радиатори, камини, печки, слънчева 
светлина, нагорещени повърхности и др. Не прилагайте при наличие на прекомерна влажност и 
температури под 15° C. Отстранете излишната омара/разлято с ацетон и/или разредител за боя.

Характеристики и друга техническа информация: 
Най- добрите условия на употреба са: при 20° C и 60% относителна влажност 

Външен вид:      Екстра- гланцов Огледален ефект 
Теоритична покривност при препоръчителна

минути, напръскайте на около 25-30 см от 
третираната повърхност, като държите флакона в 
изправено положение. За да получите хомогенно 
нанасяне на продукта, препоръчително е понякога да 
разклащате флакона по време на употреба. За 
постигане на най-добър ефект е необходимо да се 
приложат няколко много леки минавания, редуващи 
се вертикално и хоризонтално, като се изчаква поне 
20-30 секунди между едно минаване и друго. 
Максимален огледален ефект се получава върху 

Металикова  боя  на  базата  на  специални  смоли  и  
неразлистващи  се пигменти, придаваща изключителен 
гланц. Подходяща за декорация наповърхности и 
предмети, за които се търси външен вид, подобен 
на хромирани, както за вътрешна, така и за външна 
употреба.
Бързосъхнещ, добра покривност, добра адхезия, 
устойчив на триене, устойчив на надраскване, 
дълготраен ефект, не пожълтява, без пигменти от 
тежки метали и газове, считани за вредни за озона.
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This release replaces all eventually earlier issued versions. 

For additional information, not contained in this technical data sheet, please contact the supplier under: 
e-mail: info@chamaeleon-produktion.de
For safety information, please refer to the corresponding safety data sheet.

дебелина на слоя кв.м/ опаковка (400 ml):      1-1,5 в зависимост от цвета и повърхността
4 кръстосани слоя (вижте процеса на нанасяне) 

Външно / вътрешно
(изложение на обработвания детайл):  Да / да 

Приложение: 

Подготовка на повърхността: 
Повърхността, която ще се третира, трябва да бъде обезмаслена, суха и чиста. Броят на 
предложените слоеве винаги зависи от абсорбацията на различните повърхности. Повърхности с 
по-висока абсорбция изискват повече слоеве. Препоръчва се използването на подходящ грунд 
върху подобни повърхности.
Нанасяне: 
Вижте процеса на нанасяне
Основни повърхности: дърво, ракита (подобно на ратан), желязо, алуминий, месинг, мед,
 бронз, камък, фаянс, теракота, хартия, картон, ABS, PVC, обработванеми пластмаси.
Забележка: 
Огледалният ефект се запазва най-малко 12 месеца
Манипулациите с боядисаните предмети не водят до появата на петна върху боята
Най-добри резултати се получават върху гладки и предварително обработени повърхности с 
гланцова черна основа. 
Издържа на температури до 100-120°C. 
Цвета на капачката на спрея с боя е само ориентировъчен като не отговаря точно на ефекта, 
получен при използването спрея.

 Съхнене Сух на допир Напълно сух 

20 °C, Темп. на детайла 15 - 25 мин 
60% относ. влажност 

24 ч / 36 ч в зависимост 
от дебелината

Околна среда 
Капачките и опаковките са направени от рециклируем материал. Изхвърлете празния флакон в подходящи 
контейнери за рециклиране. Флаконите с остатъци от боя трябва да се изхвърлят в специални центрове за събиране 
на опасни отпадъци.




