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FARBA KAMELEON – baza 1:1

Opis ogólny :
Specjalna farba bazowa zawierającą nowatorskie pigmenty kolorystyczne dające efekt wielokolorowości 
wymalowanego obiektu .Zalecana szczególnie do wymalowań na samochodach oraz innych artykułach którym 
ma być nadany  szczególny efekt kolorystyczny.                  

OPIS Jednoskładnikowy lakier bazowy,  dostępny w gamie kolorów o efektach specjalnych oraz 
kolorów perłowych. Zaprojektowany specjalnie do stosowania przy samochodach osobowych 
oraz lekkich pojazdach użytkowych a także wszystkich innych przedmiotów wymagających 
szczególnych efektów kolorystycznych które można uzyskiwać poprzez kombinację kolorów 
podkładowych bazowych.

ODPOWIEDNIE 

PODŁOŻE 

Odpowiednia farba bazowa dobrana kolorystycznie do określonego efektu specjalnego lub 
perłowego.

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA

Przed nałożeniem farby KAMELEON należy w pierwszej kolejności nałożyć kolor bazowy 
2-3 warstwy. 

KOLORYSTYKA Zgodna z wzornikiem KAMELEON
LEPKOŚĆ NATRYSKOWA 17-20 s DIN Cup 4 w temperaturze 20°C
ROZPUSZCZALNIK ROZCIEŃCZALNIK K15
PROPORCJE MIESZANIA 100 części objętościowych farby  KAMELEON 

80 części objętościowych ROZCIEŃCZALNIKA K15
DYSZA PISTOLETU 

NATRYSKOWEGO

pistolet natr.
-zasilanie grawitacyjne
-zasilanie ssące
-HVLP zas.grawit.
-HVLP zas. Ssące

dysza pistoletu
1.2-1.5 mm

1.4-1.6 mm
1.3-1.7 mm
1.6 mm

ciśnienie
3-4 bar

3-4 bar
0.7 bar
0.7 bar

TECHNIKA 

NAKŁADANIA

Nakładać trzy pojedyncze powłoki pozostawiając czas na odparowanie między warstwami 
3-10 min przy temp. 20°C. Przed położeniem lakieru bezbarwnego odczekać 20-30 min. 
Wszystkie trzy pojedyncze powłoki nakładać taką samą techniką lakierniczą, zgodną z 
ogólnie przyjętymi normami lakierniczymi.

NAPRAWY MIEJSCOWE Wykonywać zgodnie z technologią napraw powierzchni lakierowanych metodą 
trzywarstwową.

WYDAJNOŚĆ 1L  na ok. 20 m² przy pojedynczej warstwie 20 µm
UWAGI W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem technicznym producenta.
POŁYSK Mat
TRWAŁOŚĆ 48 miesięcy w zamkniętym pojemniku
CIĘŻAR WŁAŚCIWY 0,950 g/cm³
CZAS SCHNIĘCIA 
MIĘDZY WARSTWAMI

3-10 min w zależności od temperatury i grubości warstwy

TECHNIKA 
NAKŁADANIA

Pistolet natryskowy

OPAKOWANIE 1,0 / 5,0 /   inne na życzenie
TEMP. ZAPŁONU wg karty bezpieczeństwa
SYMBOL wg karty bezpieczeństwa

Informacje dodatkowe:
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VOC-OK – wyrób zgodny z przepisami dotyczącymi Lotnych Związków Organicznych (pkt.15 k.ch.s.n.)
Wyrób do użytku profesjonalnego o efektach specjalnych.

TECHNIKA NAKŁADANIA:

Nakładać 2-3 pojedyncze powłoki pozostawiając czas na odparowanie między warstwami 5-10 min przy temp. 20°C. Przed 
położeniem  lakieru  bezbarwnego  odczekać  20-30  min.  Wszystkie  pojedyncze  powłoki  nakładać  taką  samą  techniką 
lakierniczą, zgodną z ogólnie przyjętymi normami lakierniczymi.

NAPRAWY MIEJSCOWE:

Wykonywać zgodnie z technologią napraw powierzchni lakierowanych metodą trzywarstwową.

Warunki aplikacji i utwardzania:

Podłoże musi być całkowicie czyste i suche, o temperaturze powyżej punktu rosy celem uniknięcia kondensacji. 
Minimalna  temperatura  utwardzania  wynosi  +5`C.  W  temperaturze  ujemnej  zwrócić  uwagę  na  ryzyko  oblodzenia 
powierzchni, co może spowodować utratę przyczepności  powłoki do podłoża. Wysoka wilgotność i kondensacja wilgoci 
podczas nakładania farby i przez kolejne 16 godzin (20`C) od momentu aplikacji może utrudnić prawidłowe tworzenie się 
powłoki.
Podczas nakładania i wysychania powłoki w przestrzeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację.
W przypadku ekspozycji w środowisku zawierającym chlorki, kolory żółty i czerwony nie zawierające tlenków Fe mogą ulec 
przebarwieniu.
W temperaturze pracy powyżej 150`C można spodziewać się lekkiego przebarwienia powłoki.

Grubość powłoki:

W zależności od przeznaczenia można specyfikować inne grubości niż podano. Zmieni to zużycie farby i może wpłynąć na 
czas schnięcia powłoki i czas do nałożenia następnej warstwy. Stosowany zakres grubości powłoki wynosi 15-30µm

Rozcieńczanie:

Rodzaj i ilość rozcieńczalnika zależy od warunków aplikacji, metody aplikacji, temperatury, wentylacji
i podłoża. Generalnie zalecane jest stosowanie Rozcieńczalnika bazowego K15.
Natrysk  pneumatyczny:  zaleca  się  80%  rozcieńczenie.  W  ekstremalnych  warunkach  dopuszczalne  jest  rozcieńczenie 
powyżej  80%. Najlepsze rezultaty  osiąga  się  aplikując  pierwszą cienką warstwę (mist  coat),  a następnie po około 2-15 
minutach nakładać kolejne, pełnej grubości równomierne warstwy. Nie należy przekraczać zalecanej grubości powłoki.

Warunki BHP:

Stosować z zachowaniem środków ostrożności. Opakowania są dostarczane z odpowiednimi
oznaczeniami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Stosować się do zaleceń zawartych w Kartach Charakterystyki 
Niebezpiecznej Substancji Chemicznej oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa. Nie wdychać, unikać kontaktu 
ze skórą i oczami, nie połykać. Zachować środki ostrożności z uwagi na możliwość wystąpienia ryzyka zaprószenia ognia 
lub wybuchu, oraz chronić środowisko. Nakładać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.


