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Opis 

Posebno formulirana zmes topil za raztopitev megle laka in preprečevanje vidnih prehodov pri delnem 
lakiranju. Zelo enostavna izdelava prehodov.  

Lastnosti izdelka 

- nič več suhih, neenotnih robov ali vidnih popravkov  

- uporabno s prozornimi laki ali končnimi premazi 

- potrebno le minimalno ali nič poliranja, večja produktnivnost 

- Pripomore k zagotavljanju nevidnih prehodov 

Priprava podlage 

 

Nanašanje 

Izdelek je pripravljen za uporabo, redčenje ni potrebno. Pred uporabo dobro premešajte. 

 

PROZORNI LAKI 

1) Po običajnem nanašanju laka je potrebno pištolo odmakniti od površine, da se na prehodu 

zagotovi fin in bolj suh/meglen rob. 

2) Nanesite 6075 aerosol na rob prosojnega laka v lahkih nanosih, da raztopite prehod. 

NE nanašajte prevelikih količin topila, da ne pride do zatekanja. 

3) Posušite prozorni lak glede na TDS. 

4) Po potrebi območje rahlo spolirajte. 

2K KONČNI PREMAZI 

1) Po običajnem nanosu barvnega premaza je potrebno pištolo odmakniti od površine, da se na 

prehodu zagotovi fin in bolj suh rob. 

2) Na prehod nanesite sloj prozornega laka. Zopet je potrebno pištolo odmakniti od površine, 

da se čez prehod zagotovi fin in bolj suh/meglen rob. 

3) Nanesite 6070 Fade-Thinner na rob prosojnega laka, v lahkih slojih, da se topni rob stopi. 

NE nanašajte prevelikih količin topila, da ne pride do zatekanja. 

4) Posušite premaz glede na TDS. 

5) Po potrebi območje rahlo spolirajte. 

Pomembno 

Ne nanašajte premočno, ker lahko pride do zatekanja. 
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Št. izdelka Opis Vsebina Pakiranje 

6075-0,5 - 500 mL 12 

VOC 

Ta izdelek ne spada v področje uporabe Direktive EU 2004/42 in zato nima klasifikacije po VOC kategoriji 

izdelkov. Izdelek je namenjen za profesionalno uporabo v avtoličarstvu. 

Rok uporabe 

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže. 

Dodatne informacije 

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO! 

Vedno preberite navodila. 

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za 

nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge 

namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za 

upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov. 

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso 

namenjeni za splošno uporabo. 

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot 

smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne 

sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora 

uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.  

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o. 

 


