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FANTASTIC-COLOR DB 48885‐(barwa), stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 
(lakier/utwardzacz) z Utwardzaczem PUR DR 4071 
 

Element 
obrabiany 

Warunki Dodatek Nr art. 

Małe elementy Normalna temperatura 
(ok. 20 °C (+/‐ 2 °C)) 

Ok. 20 ‐ 30 % DV 4900 

Małe elementy Wysokie temperatury 
(ponad 25 °C) 

Ok. 20 ‐ 30 % DV 4935 

Duże elementy Normalna temperatura Ok. 30 % DV 4935 

Bardzo duże 
elementy 

Wysoka temperatura Do ok. 50 % DV 4935 

W zależności od urządzenia natryskowego zaleca się dodanie rozcieńczalnika w ilości od 20 % 
do 50 % – patrz tabela! Proszę przestrzegać zaleceń i wskazówek właściwego producenta 
urządzenia natryskowego! 
 
Podstawowe informacje 

 

Ze względu na tiksotropowe właściwości materiał FANTASTIC-COLOR zasadniczo wymaga 

znacznie wyższego dodatku rozcieńczalnika niż w przypadku innych systemów lakierniczych! 

W razie trudnych warunków (wysokie temperatury i bardzo duże elementy) wolno w 
indywidualnych przypadkach rozcieńczyć FANTASTIC-COLOR w ilości do 50 % za pomocą 
właściwego rozpuszczalnika! 

Materiału FANTASTIC-COLOR nie należy obrabiać przy użyciu Rozcieńczalnika DV 4907 ze 

względu na bardzo dużą lotność! 

Urządzenie natryskowe i odpowiednie ustawienia (ciśnienie natrysku i wielkość dyszy) oraz 

pozostałe parametry mają duży wpływ na rezultat natrysku! 

 
Zalecenie dotyczące rozcieńczalnika i wartości jego dodawania (w odniesieniu do mieszaniny lakieru z 
utwardzaczem) są wartościami bazującymi na praktyce i doświadczeniu i stanowią podstawę do 
prawidłowego stosowania FANTASTIC-COLOR.  

Odbiegające zewnętrzne wpływy klimatyczne lub warunki natryskiwania mogą ew. wymagać 
specjalnego ustawienia materiału lakierniczego ze strony klienta.  
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Wskazówka: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i 
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają 
charakteru prawnie wiążącego. Zainteresowanych odsyłamy również do naszych warunków 
handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 


